UN TEMPLU-MEGARON DIN EPOCA BRONZULUI
DESCOPERIT LA SALACEA
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Aşezarea de pe Dealul Vida de la Sălacea (jud. Bihor) este una din cele
mai importante complexe aparţinînd culturii Otomani de pr teritoriul României. Ea este amplasată pe un promotoriu care din punct de Yedere geografic
reprezintă o prelungire a dealurilor Barcăului, constituind terasa superioar:1
a Văii Erului.
Aşezarea, fortificată cu şanţuri şi valuri de apărare, a fost cercetată în
mod exhaustiv între anii 1964-1969. În articolul de faţă vom prezenta una
din cele mai interesante descoperiri făcute pe parcursul săpăturilor, şi anume
prima construcţie cultică cunoscută în aria de răspîndire a culturii Otomani
un templu-megaron, El a fost descoperit în campania arheologică din
anul 1968.
În cultura Otomani reprezentările cultice sînt relativ rare, ele fiind găsite
foarte sporadic în aş<'zări. Aşezarea de la Sălacea constituie o excepţie în
acest sens. Aici au fost descoperite statuiete cu cap mobil, cărucioare de lut,
figurine zoomorfe şi mai multe vase şi obiecte cu vădit caracter cultic.
Templul se situPază în zona sudică a aşezării amintite şi ocupă o zonă
periferică dar nu izolată. O seric de cl<'talii, care nu intr:1 în preocuparea articolului de fa\.ă, par a indica cu aproximaţie că în apropierea templului era
şi singura intrare în perimetrul incintei fortificate. Acest fapt ar explica
însăşi amplasarea periferică a construcţ.iei cultice.
Huinele templului se prezentau sub forma unui conglomerat masiv,
rPlativ unitar de chirpici, d<' o grosime medie de 40 cm, de o culoare roşie
închisă. Dislrugerpa construc\iPi a fost pro\'ocală de un incendiu puternic,
-ceea C<' cxplic:1 şi zgurificarea chirpiciului şi a ceramicii cuprinse sub ziduri.
Dupf1 îndepărtarea zidurilor prăbuşile s-a putut dclimila cu uşurin\ă
planul construcţiei cc aYca o lf1\ime de 5,20 m, lungimea de 8,80 m, oril'ntaU1
norcl-Yest, sud-est. Ea a avut o formă drcplunghiulară şi se compun<'a din
trei încăperi, şi anume: un pridvor aYînd una dintre laturi deschise (I); urmat
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mai mică (II); iar apoi toi dl' una de formă
dar cu dimensiuni mai mari (III) (Fig. 1 şi PI. 111/1).
Delimitarea planului templului a fost considerabil facilitată şi datoriU'1
păstrării aproape intacte a podelei care, se prnenta sub forma unei suprafeţe
compacte' de lut bătătorit, avind o grosime de 10 pînă la 12 cm. :\ceastă
suprafaţă unitară avea pe lingă funcţia amintită şi un ('vid(•nt rol niHlator
şi izolator. După ridicarea construcţiei, pesll' podeaua propriu-zis[1, s-a aplicat una sau două făţuieli dl' lut d(• grosimi variabile (Fig. 1).
Aşa cum am amintii, planul templului se compunea din :l pi1r\i distincll•
şi relativ bine delimitah'. Descrierea acestora o vom facl' în succl·siunl'a lor.
începînd de la intrarl'a in ll·mplu, adică dinspre nord-vest sprl' sud-l'sl.
I. Pridvorul de formă drl'ptunghiulară şi cu o dPschidere in faţ[1 a a\'lit
o lungime interioară de 1 m şi lăţimea de 4,HO m (Fig. 1. PI. I I J,2). El a fost
delimitat in Cl'le trei părţi de o bordură de lut fasonată. formată din blocuri
puse cap la cap (Fig. 1. PI. I 11/2 -4). Elemente!«:" bordurii au fost cunfl•c\iunatc în altă pari(, şi au fost apoi încastrate in lutul podelei. Bordura se ridica
faţă d«:" ninlul podPh•i cu 19 cm. iar lălinwa variind inlrl' 18 şi 22 cm. ln
partea dn•aptă a inlr[1rii. do11[1 blocuri al[1turatl' au a\'111 un profil aparte
datorită unui slilp cu sPc\ium•a patrulateră can• a fost incaslrat în lutul podelei şi angajat parlial ck bordura propriu-zis[1 (Fig. 1 ). lk parll•a c(•alalt:1
a intrării acl'asl[1 fasonan• nu s-a pul ul ubsl'n·a, datorit:1 fapt ului c:1 aceasl:1
pof"liun(• a bordurii s-a distrus.
Jn Cl'le <1011[1 colţuri inll'rioarl' all' pridn>rului. bordura in form:1 de I. a
fost arcuită înspre• interior iar în parll'a opus[1, insprl' incăpt•n•a a <1011· 1 , aC(•sl1•
('ol\ uri Sl' JHl'Zl'nlau sub 1111 unghi drept (Fig. 1. pi. :i;:i). Sprl' mijlo1 li pridvorului bordura a fost inlrerupl:1 pt• o distanţii de liU ('111. ln an•asl:1 1r\iune
cl'll' două capdt• ale bordurii au fost uşor ingustall' . .\cl'astă in: :·upt•n·
conslil uia dt• fapt inl ran·a în l1•111pl11, ca prag folosind11-s1• un L>loe
· ·I•·
lf
Iul Hl\uil, a,·înd o form:-, dn•pl11nghi11lar[1 c11 lal11rilt· ing11sl1• arcuii
de o

încăpere dreptunghiulară

drC'ptunghiulară
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(Fig. I, PI. 3/5) . .-\cest bloc uşor deplasat spre interiorul pridvorul~~i şi mai
adîncil în lutul podell'i, aflindu-sP sub nivelul gcneral al hordurn, a fost
eonfee\ional şi l'I separat, iar apoi încaslral. Esle de subliniat faptul c[1 în
periml'lrul pridvorului 1111 au fost descoperile materiale arhl'ologice (el'rami61,
bronzuri, oase de.).
II. inc[1pl'rea a doua a avul dimensiunile de 5.:Hl m/1.20 m şi a fost
ck'.imilal[1 in parl<'a nord-vestică, adic[1 dinspre pridvor, dt• linia relatiY dreaplf1
a bordurii dPscrise mai sus. Înspre încăperea urmf1toarl' (Iii) s~·pararea se
f[icea. in porţiunea centrală, de o treaplf1 inallă ck circa 10 cm iar in pf1J'\ile
lati·rale de douf1 platformr mai ridicale, care constituiau allarele fixe ale
încăperii nr. III (Fig. 1). CaracLPristica spaţiului discutat o cons 1 ih1!e prezenţa
unei singure făţuieli aplicată direct pe lutul galben al podelei. Acest lucru_ a
făcut ca nivelul aceslei săli să fie mai coborît decît restul ansamblului. In
dre,,pla inlrf1rii s-a putut sesiza groapa rotundă a unui stîlp; care a fost
implintat wrtic~I.
Pe Loată suprafa~a podelei s-a găsit un număr mare de fragmente ceramice
apraţinînd mai multor vase de forme şi dimensiuni diferite, deformate şi
zgurificate, cJ urmare u puternicului incendiu care a distrus construcţia. Lingă
intrarr. în dreapla acesteia, s-a descoperit o platformf1 de lut de formă dreptunghiulară cu colţurile rotunjite, avînd dimensiunile dC' 1,10/0,75 m şi grosimea de 7 cm -notată de noi „Platforma altar I" (Fig. 1, PI. 3/4, 6). Sub această
platformă precum şi în imediata ei apropiere s-au descopC'rit cantităţi compari<' de cărbune şi fragmente ceramice, acestea din urmă fiind spartl• în
bu6di surprinzfltor de mici. Observaţiile de mai sus ne conduc spre constatarC'a d această platformă - altar a fost probabil iniţial înălţată pl' nişte
pari, care în urma incC'ndiului au ars, cauzind prăbuşirea şi spargen•a platformei.
III. În6qwn•a a lreia avC'a dimensiunih• cele mai mari. Hemarcăm faptul
cr, ac!'aslă sal[1 are o uşoară tendinţă de lăţire spre parlC'a posterioară. Astfel
faţă de lălinwa de ;),20 m cil awa ÎH drC'ptul încăperii nr. II, capăt ul opus
al sălii disculate atingea dimensiunea de 5,60 m. Lungimea aceslC'i încăperi
era de 6,10 m (Fig. 1). Podl'a ua a fost refă IuiU1 de dou[1 ori, făţuiala a doua
a\·ind o grosime mai man• decil aceiaşi făţuială din pridYor. ,\cest lucru SC'
pull'a sl'siza mai bine în por\iunea anterioară unde s-a formal, tocmai datorită
aceslui lucru, lrC'apla centrală. separaloare dintre' încăperea a doua şi a treia.
Podeaua a fost perforată de mai multe gf1uri ce constituiau gropile slîlpilor
de susţinere a acoperişului.
ln Cl'le două coJ\uri ale' poqiunii anlerioarC' a sălii se ridicau, aşa cum am
mai mentionat, două platforme' mull inăl~ate fală dC' nivC"lul podeh•i şi care
constituiau altarele fixl· - nolal<' de noi „Platforma altar II şi III."
Situat in colţul nord-1•stic al sălii, avînd o form[1 uşor trapezoidală cu
haza dinspr<' perl'lell' lung d<' 1,60 m şi latura opusă de 1,::!0 miar lăţimea clP
1,20 m, plalforma allar nr. II se dC'taşa faţă de podea cu 17 cm. (Fig. 1, PI.
:J/7). Ea a fosl realizată dinlr-o mas[1 compaclă de lut avind parlea superioar:1
şi laturile· fii\uill' ingrijil. Plalforma prnenta o erusUi uniformă, foarte tare,
de culoan• roşu e[1r:1mizil', ca urmare a unor arderi repelall•. Acl·aslă platfonn[1
s1· iniil\a organic clin l"f1\11iala primară, indiciu pC'ntru dC'LNminarea etapC'i
;! - Cri~ia 'i3
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in rar(' a fost ridiraU1. A doua fă\uialfi a podelei se oprea la limita bazPi altarnlui. Pc suprafa\a allarului au fost găsite „in situ" tn·i grupaje dP obiect('
diferite:
1. Nouă greulă\i de Iul d(• formă piramidală g3urile orizontal înspre
\'irf (PI. '1/5).
2. Tn•i cuţite curbe d<' piatră (PI. 41 I -2).
3. Un suport d<' lut de culoare roşie deschisă confec\ional dintr-o pasU1
fină a\'ind ppn•ţii cilindrici cu ambrle capete pulrrnic e\'azat(• spre extPrior
(PI. -1/9). Corpul propriu-zis este perforat de 4 orificii wrtical!'. o,·al alungite
şi dispuse simetric. Acestea sinL împărţite in două de o bară mică ce formeazii
spr<' mijlocul orificiului un unghi. Corpul cilindrului este JHe,·[1zut şi cu o
torti\ă uşor arcuită. Capelele evazate sînt ornamentate in exll'rior ('U ·1 grupe
a cite 3 proeminenţe mici. Peretele exterior al cilindrului (•sit• ornamental,
pe un registru vertical, cu un motiv format din 2 benzi paralele, haşurate,
legate între ele de o bandă în zigzag deasemenea haşurat (Dimensiuni:
înălţimea 9 cm, diametrul gurii 14 cm, grosimea peretelui 0,8 cm).
Pe latura sud-vestică a templului, în coltul dispus simetric fa\ă de altarul
deschis, s-a descoperit cealaltă platformă altar (nr. III) (Fig. I, PI. 31 8). Ea
avea o formă trapeziodală cu baza dinspre perete de 2 m, latura opusă de
1,80 m şi lăţimea de 1,40 m. Se detaşa faţă de niwlul podelei în medie cu
10 cm. Marginile platformei au fost delimitate de o bordură fasonată identică
cu cea de la pridvor. Aceasta a fost montată în scopul măririi, consolidării
şi ridicării nivelului unui altar iniţial mai mic - de tipul altarului nr. II care a fost înglobat în altarul secundar. Altarul primar avea dimensiunile
de 1,42/1,40 m, deci de formă aproape pătrată. Ea se ridica organic din fă
ţuiala primă a podelei. Bordura delimitatoare care s-a montat ulterior. făcea
corp comun cu făţuiala a doua. Vechea platformă a fost acopHit:1 cu un strat
gros de lut, obţin indu-se astfel o suprafaţă omogenă, perfect plană la ni\'elul
bordurii, avînd ca infrastructură suprafaţa altarului primar. Suprafaţa altarului prezenta şi ea o crustă tare, datorită unor arderi repetate. De asemenea şi pe acest altar au fost descoperite „in situ" grupaje de obiecte:
I. Nouă bucăţ.i greutăţi de lut de formă similară cu cele de pe altarul
nr. I I, avînd însă dimensiunile mai reduse, putem spune chiar miniai urale
(PI. 4/G -7).
2. Trei cuţite curbe de piatră (PI. 4/3 -4).
3. Un suport cilindric identic ca formă cu cel de pe altarul nr. 11, dl•osebindu-se însă prin forma mai alungită a orificiilor dl> pc corpul cilindric. prin
prezenţa a 2 mici găuri circulare ce înlocuiesc tortiţa şi prin tratan.·a ornamentalf1 a pereţilor. Orificiile de pe corp au cite un an'cadranwnl dublu format
din hl•nzi de linii haşurate. delimitate de o linie continuă şi dl' o bandi"i dublii
paralcln, umplută din loc în loc, cu grupe dl' cite 2 şi 3 linii ohlice şi paralell'
între ele. Interiorul porţiunilor rf1sfrînk este ornaml'nlal cu cite o ghirland:1
continuă formată din 2 linii pnralell' incizate. Pe perdele exterior al „buzei"
sînt dispuse simetric triunghiuri haşurate şi mici lHOl'minl'n\e singulare.
Suportul cilindric a fost puternic dl•formal în urma incendiului (PI. 1. 10).
Pe acl'st altar s-a mai descoperit în plus şi o cute de piatri1 de formă
paralelipip(•dică (PI. 4/8).
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Cn fapt demn de remarcat este că în încăperea a III-a, exceptînd piesele
de pe altarele lateralr, nu s-a mai descoperit nici un alt obiect.
între zidurile prăbuşite în această parte a templului şi cu deosebire înspre
capătul sud-estic. s-au descoperit suprafeţe relativ mari de zidărie pe care
s-au păstrat dou:1 tencuieli, acestea aveau o grosime de cîtc 3 cm, cc au fost
aplicate succPsiv numai pc suprafeţele exterioare ale zidului.
în dreptul celor două altare laterale au putut fi recuperate mai multe
fragmente de zid ornamentate. Cele mai frecvente motive decorative sîn t
unghiurile, triunghiurile, romburile (PI. 1/1,4, 5, PI. 2/1, 3), spirall'le simple
sau cu antenă (PI. 2/2, 3, :J)şi cirligele simple şi duble (PI. 1/2-5, PI. 2/7). Se
întîlnrsc şi motivele compuse din elrmentele mai sus amintite (PI. 1/1, 4, 5).
l\Iotiwle sînt dispuse pe suprafeţele plane ale prreţilor interiori şi sint
realizate prin nern1ri reliefatr prev:1zute cu o incizie mediană. În unele por\iuni,
pentru o marcare mai accrnt uată a ornamentelor, acrstc nervuri s-au vopsit
cu o culoare albă. Porţiunile de perete astfel decorate, au fost delimitate,
fie de două nervuri paralele şi incizate median, fie de o bandă compus:1 tot
din două linii paralelr însă vopsite cu o culoare albă, între care s-au pictat
şi triunghiuri continui.
În acelaşi spaţiu, a înd1prrii a III-a, s-a descoperit şi o friză compusă
dintr-o spirală continuă reliefată şi incizată median, delimitată pe orizontal[1
cu cîte o nervură incizată şi Pa (Fig. 2). Friza ornamenta un fragment de zid
terminal care, datorită grosimii sale, poate fi considerată şi ca o bordură mai
proeminentă.

Între dărîmăturile templului au fost descoperite şi cileva fragmente de
zid perforate de orificii circulare. În dreptul încăperii a I I I-a circumfrrinţa
acestor orificii au fost vopsite cu o culoare albă (PI. 1/6). Pe latura vestică a
încăperii a II-a orificiile, cu mult mai mari (diametrul de 10 pînă la 15 cm),
au fost înconjurate de cite o bordură inelară puternic proeminentă.
Din observaţiile făcute şi după cum rezultă şi din descrierea construcţiei
putem afirma că aceasta s-a ridicat în două etape succesive. După ridicarea
zidurilor şi executarea podelei, în prima etapă s-a tencuit exteriorul, s-au
ornamentat pereţii interiori din dreptul altarelor lalerale, s-a făţ.uit podeaua
întregului templu şi s-au construit cele două altare laterale fixe (II şi III primar). În cea de a doua etapă s-au retencuit pereţii exteriori, s-a refăţuit şi s-a
îngroşat podeaua pridvorului şi a încăperii a III-a, ridicindu-se astfel treapta
separatoare dintre ultimele două încăperi, deoarece aşa cum am amintit podeaua
încăperii a II-a a rămas cu făţuiala primară. În aceiaşi etapă de lucru s-a
aplicat bordura delimitatoare la altarul III, ceea ce a însemnat de fapt acoperirea şi lărgirea vechiului altar. Prin adăugarea bordurii, constructorii au
avut intenţia evidentă de a imita bordura de la pridvor. Partea interioară
a zidului nu a mai fost retencuită, probabil pentru a nu distruge sau a nu
acoperii porţiunile ornamentate ale pereţilor din dreptul celor două altare fixe.
Forma construcţiei, distribuţia spaţiilor, prezenţa celor 3 altare, inventarele de pe acestea şi 01donarea lor simetrică, ornamentarea zidurilor, precum
şi celelalte elemente arhitecturale sînt indicii indubitabile privitoare la destinaţia cultică a construcţiei descrise. Dimensiunile mari precum şi considerentele mai sus amintite, ne îndreptăţesc să denumim construc\ia ca templu.
2•
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Întregul ansamblu imil[1 constrnc\iill' eh' tip 11wgaro11, atît ck hinP n:nosr-utc·
in spa\iul egeic.
F:irînd o î11cc•rcarc de reconstituire a ansamblului, emilem C'Île\'a ipoll'ze
pri\'ind forma şi destinaţia încăperilor.
Prezenţa bordurii delimitatoare din prid\"CH ne sugen•azi"1 ideia că an•astă
mas[1 de lut fii\uit[1, a constituit temelia unui zid cksp[1r\itor care închidea
de fapl templul în parlea nord-\'eslică. Din ohser\'a\ii rPzult[1 cu siguran\ă
că ck pe aceasU1 bordur[1 nu s-a înălţat un zid de Iul. Prezen\a numeroasPlor
fragmcn Le de cărbune descoperile pe. sau în imediata apropiere a bordurii
şi lipsa unor fragmente de zid sau ale unui alt Lip de construcţie, ne permit să
emitem ipoteza că acest zid despărţitor a fost construit exclusiv din lemn.
Că pc această bordură a existat sigur amplasat un zid rezultă şi din fapt ul
că, la mijlocul acesteia, s-a putut sesiza spaţiul uşii cu le„pedea de• lut de la
intrare. Lipsa zidului discutat ar fi permis accesul liber în ori care alt punct
dinspre pridvor, deci nu era necesară deschizătura uşii. În aceastf1 ordine de
idei nu putem să nu sesizăm forma deosebită şi semnificati,·ă a lespezii, ce
ne aminteşte de formele identice ale altarelor fixe din lumPa egeeanf1.
lntrînd în încăpl'rea a II-a (pe care o putem denumi şi un pronaos)
rc•marcăm, datorită numf1rului foarte mare de fragmente> ceramice. că această
încăpere a servit desigur ca loc de depunere sau depozitare a vaselor aduse
ca ofrandă. Prezenţa mesei altar ne dezvăluie faptul că procesiunea rituală
începea încă din această sală. Pentru a ne forma o imagine aproximativă despre forma altarului înălţat pe pari, este interesant de amintit că în una din
locuinţele de la Sălacea (corespunzînd aceluiaşi niwl arheologic cu cel al
templului), s-a descoperit replica miniaturală de lut a unei platforme suspendate şi JW care a fost montat un vas (PI. 4/11). Este• de menţionat c'.l micul
altar este redat la capete cu cite două minere, ceea ce denotă că acesta era
transportabil, detaliu ce ar putea indica aceiaşi posibilitate şi în cazul alU rului din templu. Orificiile circulare din peretele wslic al încăperii a I I-a.
prevăzute cu o bordură inelară au fost amplasate înspre baza peretelui zidului, aşa cum rezultă din poziţia în care au fost găsite. Credem că, datorită
dimensiunilor reduse ale orificiilor precum şi a poziţiei lor, acestea nu au
îndeplinit rolul unor iluminatoare ci mai degrabă au servil penl ru aerisire.
Aşa cum am \'ăzut, între ultimele două încăperi nu a existat un zid despărţitor, delimitarea făcîndu-se doar prin ni\'elul mai ridicat al lreph'i cenlrall'
şi a celor două altare laterale. Această delimitare a an1t - bănuim - numai
un caracter simbolic. Adevărata separare nu apar\inea arhitecturii propriuzise ci s-a înfăptuit în cadrul procesiunii religioase. Astfrl, după intrare, vasele
şi restul inwntarului de ofrand[1 se depuneau pe podeaua acestei incf1peri
sau pe masa altar. Aşa cum am mai remarcat numai Îl) acest perimetru s-:iu
dc•scoperit vase de Iul, ceea ce înseamnă că în sala a I I l-a s-a celebrat acl<•vă
rala procesiune rituală. Această ipoteză este plauzibilă dacă \inem cont. in
primul rînd, de prez~nta altarelor vetre precum şi d<• invt•nlarele dt•scoper:te
pe ele ~i al<' căror idl•ntitate (forme, număr, dispunert') nu ne lasă dubii asupra
caracterului şi deslina!iei lor cultice.
Crusta solidă a suprafeţelor altarelor c>stl' o mint uric l'locvc>ntă ri"1 pe
ac<'stea se· desfăşura un ritual practicat prin foc. Acest lucru ne îndrc>pli"1ţeşte
să le numim altare-vetre.
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Ornamrntarl'a prre\ilor din dreptul crlor două allare-wtrr se cksfăşoară
pc intrl'gul spa\iu al zidului. de sus dl' la streaşină pină la niYelul allarelor,
aşa cum nl' doYC'drsc de fapt frngml'nlde rrcuperate şi pozi\ia lor. Ccrndi\iile cit• descoperire a fr:1gment ului de friz[1, forma sa, precum şi allr clelalii
arhit"clonicC'. sugnrază amplasament ul acesleia la limita de sus a perdelui
{'Xterior din drrpl ul altarului nr. III. Prin aceasta, st• oh\inea şi in rxteriorul
lrmpl11!11i, marcarea JHL·cisf1 a pozi\iC'i allarului. F{1r[1 indoialf1 o frizf1 asemăn:1loare marca şi locul celuilalt allar, dar aceasta din păcatP nu ni s-a mai pf1strat .. \ceastă deduc\ie o facem hazindu-ne pe dispozi\ia sinwtrică ale celorlalle
clcmPnte.
Aşa cum am amintit, drasuprn allarului sau in apropine, s-au descoperit
fragmentC' de pPreţi cu orificii circulare. Aceasta doYedeşte că, în dreptul
altarelor laterale a existat şi un sistem propriu de aC'risire şi de iluminare.
S-ar putea ca acC'ste orificii să fi fost legate de un anumit ritual, poziţia lor
pcrmiţind C'\'entual iluminatul alternatiY ale altarelor in funcţie de răsăritul
şi apusul soarelui.
He\'l'nind Ia inYentarul de pe cele dou[1 altare, singura problemă c:ne
deocamdată nu poale gf1si o explica pe mul\ umil oare este aceea kgaU1 de întrebuin\arca cilind.rilor de lut. Poziţia lor pe Yatră şi forma lor ar putea să ne
determine să credem c[1 ele jucau un rol oan•care in ritualul focului. Torti\a
şi găur:Ie laterale care ţineau locul acc•steia, par a indica faptul că Pic erau
alirnate stind astfel intr-o pozi\ie orizontal[1. Pentru această ultimă solu\ie
pledează de altfel şi ornamentul de pc buza exterioară a cilindrului de pe
altarul nr. III şi, mai ales, ornamentele buzelor exterioare ale unui all cilindru asemănător găsit într-o groapă rituală din apropierea templului.
Indicii privind sistemul de construcţie al acoperişului ne sînl furnizate
numai de cele G găuri din podra, care sen:rau ca lăcaş al parilor de sus~inen•.
Pr haza acPstor indicii, a obsC'rYaţiilor efectuate la locuinţele din aceiaşi
aşC'zarP, cil şi p<' haza analogiilor JHC'ZPntc• în medii culturalC' contemporane,
nec!Pm că acopC'ri~ul kmplului a fosl construit în două apP, a'-·înd ca puncte
d<' sprijin prre\ii laterali şi şirul de stîlpi. Cenuşa groasă de culoarea albă,
amestee1tă intre dărimălurile pereţilor Yitrifiaţi, ne permite să afirmăm că
acoprrişul, de allfrl foarte gros, era din stuf, arrsta găsindu-sr din abunden\ă
în mlaştinile înconjurătoare.
În faţa intrării pridvorului, la o dislan\ă de 1,20 m, s-a drscoperit o
groapă eu gura d<' formă circulară şi cu pereţii dr<'p\i (diametrul 1, 10 m adîncimea 1,30 m). În ca au fost descopHite, alături de cîlPva fragmente' de oase
ele copil, un Yas şi un cilindru de lut asemănător cu celelalte două descrise
mai sus.
Vasul de culoarr nragră are forma unei calole sfrricr ~i eslc pre\'2zut cu
1 picioare' mici masive de formă cilindrică (PI. 4/12). Buza îngroşată şi arcuită
inspre inlrrior are în două părţi opusr cîle două prorminen\c mici. Sub huz[1
partea l'Xlnioară este ornamentată cu motive spiralice continue. Hegistrul
interior c•slc prevăzut cu o ghirlandă continuă dispusă in jurul picioarelor
şi ajurat<' pc' mari.;ini. Fundul rxterior al \'asului estr ornam<'ntat cu n-:ici
imprimări circulare dispuse într-un cerc, iar mijlocul acrstria s-a marcat
printr-o alvC'olarl' circular[1. Acc•asta, arr 1 pandante dispuse' tangen\ial şi
simdric pe circumfcrin\a exlcrioarf1 a cercului mare.
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Cilindrul rste lucrat dintr-o pastă idrntică ca şi culoare şi c~tlitah• cu
aceia a vasului (PI. 4/13). În comparaţie cu crle două piesr similare de pe altare.
cilindrul acesta are dimensiuni mai mari (înălţimea 15 cm, diametrul gurii
21 cm). ln locul tortiţei sînt dispuse pe wrticală 3 găuri. Bordurile orificiilor
sînt marcate cu mici crestături verticale, părţile intrrioare ale marginilor evazate sînt ornamentate cu cite o spirală continua executată în acreaşi manirră
cu cele de pe vasul descris mai sus. Corpul vasului este prevăzut cu 4 orificii
dreptunghiulare, cu colţurile rotunjitr, iar laturile înguste prevăzute• cu o
mică proeminenţ.ă în formă de cioc.
Asemănările izbitoare dintre cele două vase• aflate în groapă (acreaşi
pastă, culoare, motiv decorativ şi tehnică ornamentală) şi prrzrn\a oaselor
de copil sînt indicii de necontestat că groapa avea un caracter cultic. Amplasamentul ei în imediata apropiere a intrării în templu prrcum şi prrzenţa
cilindrului asemănător cu cele de pc altarele templului - piesă neîntilnită
în altă parte în aşezarea de la Sălacea - constituie argumente convingătoare
cft groapa făcea parte din acelaşi complex cultic cu templul.
Încadrarea cronologică a templului megaron nu ridică probh•m(• dificile.
Făcînd parte organică din aşezarea de pe Dealul Vida, putem spune cu certitudine că templul a fost ridicat de purtătorii culturii Otomani din epoca de
bronz. Aşezarea despre care vorbim cuprinde din punct de wdere stratigrafic
5 nivele succesive de locuire. Acestea, pe baza inventarului arheologic adiacent, corespund primelor două trepte ale evoluţiei culturii Otomani. Astfel.
nivelele 5 -4 de jos corespund fazei I, iar nivelele 3 -1 aparţin fazei a II-a.
Prin poziţia templului în succesiunea stratigrafică amintită, precum şi prin
inventarul arheologic adiacent el poate fi încadrat în faza a II-a a denoltării
interne a culturii Otomani. Această fază corespunde din punct de Hdere a
cronologiei relative fazei B 1 -B 2 din epoca de bronz. lntrucit construc tia a fost
ridicată in nivelul 2, socotim că ea aparţine unei etape de trecere de la Br. B 1
la Br. B 2 •

EIN IN SALACEA ENTDECKTER MEGARON- TEMPEL DER BRONZEZEIT

(OTOM-ANI-KULTUR)

Zusammrn(assung
Die Verfasser behandeln eine, 1968 in der Sledlung am "Vidn-llilgel ~, die der Otomani-Kultur angeht\rt, entdeckte Kultstlitte.
Der rechteckige, Nordwest-Sildest ousgerichtete Bau von 5,20 m Breite und
8,80 m Lll.nge hatte drel Rll.ume: elne offene \'orballe (I), einen Raum mit hlinl{endem
Altar (li) und einen Raum mit zwti feststebenden Altliren (111) (Abb. I, Tnf. 3/1).
Durch seine Lnge in der Schlchtung der Siedlung, sowie durch den Fundstorr kann
der Tempel in die 11. Phase der Otumnni-Kultur eingestuft werden. Diese Phase entspricht
nach der relnliven Cronologie der Phase Reinecke B 1 - B,. Da der Bau im zweiten :',;Iveau
der Siedlung liegt, setzen lhn die Verfasser in die Obergangszeit von 8 1 zu B, an.
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