CARUCIOARE MINIATURA DIN LUT
CULTURII OTOMANI (EPOCA BRONZULUI)
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Problema cărucioarelor lucrate din lut descoperite în zona geografică a bazinului Carpato-Danubian, aparţinînd cronologic epocii bronzului, a atras atenţia în repetate rînduri atît cercetătorilor din România cit şi celor din străină
tate1. Incluzînd bineînţeles în aceste studii şi acele piese care se pot atribui
purtătorilor culturii Otomani. Am considerat utilă reluarea problematicii
cărucioarelor miniatură pe următoarele considerente: 1. Deşi toate cărucioarele miniatură aparţinînd epocii bronzului din bazinul Carpato Danubian au
localizarea precisă a descoperirii, exceptînd un singur cxemplar 2 , restul pieselor
de acest gen nu au o situaţie stratigrafică precisă. În consecinţă încadrarea
lor cronologică mai restrînsă în contextul epocii bronzului se poate face cu
relativă nesiguranţă. 2. Cu ocazia săpăturilor arheologice efectuate în aşe
zarea de pc „Dealul Vida" din comuna Sălacea, judeţul Bihor, în context
sigur stratigrafic şi cu posibilităţi certe de datare au fost descoperite un număr relativ marc de asemenea cărucioare 3 • În acest sens credem că este suficient să arătăm că numărul exemplarelor descoperite la Sălacea, echivalează
cu totalul exemplarelor publicate în prezent din întregul bazin Carpato-Danubian.
' Spre exemplificare amintim două din cele mai cuprinzătoare lucrări ce tratează problematica referitoare la cărucioarele miniatură din lut: I. Bona, Clay modeles of Bronze
Agc wagons and whecls in the middle Danubc Basin, Acta Arch., 12, 1960, pg. 83 şi
urm. Gh. Bichir, Autour du probleme des plus anciens modcles de chariots decouverts
cn Houmanie, Dacia, N.S., VIII, 1961, pg. 67 şi urm.
• În acest sens ne referim la exemplarul descoperit la Cuciulata, vezi Gh. Bichir,
Autour ... , pg. 71.
• Cărucioarele descoperite ln aşezarea de la Sălacea, au fost deja amintite ln cadrul unui
articol de ansamblu cu privire la rezultatele din aşezarea ln care au fost descoperite.
I. Ordenllich, Contribuţia săpăturilor arheologice de pc "Dealul Vida" (corn. Sălacea,
j. Bihor) la cunoaşterea culturii Otomani, St. şi Corn., Satu l\Iare, 2, 1972, pg. 77, pi.
XI/5, 6, 8.

https://biblioteca-digitala.ro

/. Orclentll<'h,
-------

-----

-

N. Chiclio.~an

------

z

·--------

În crlr ce 11r111raz:1 vom JH<'Zrnla al ii c:1rucioarele dl'sropnill' in aşnarl'a
clin localilall'a Sălacl'a, cit şi cPll'lalle l'Xl'mplarl' descopPritl· in aşl'z:hi aparţinind culturii Otomani 4 •
Aşa c11111 s-a mai amintit. cu ocazia sf1păturilor deeluall' în aşPzan·a dl•
pc „Dealul \'ida". au fosl dl'scoperit(• mai multe cărucioarl' 111iniatur[1 din lut.
totalizînd un număr dr 8 rx<'mplare întn•gi, sau fragmrntare.
1. (PI. I, fig. 1 -3). ExPmplar ckscopPrit în niwlul 1. întn• dfirîmăturill'
locuin\ei A. Are o formă patrulateră, cu colţurile uşor rotunjit<'. Sl' rrmarc;i
printr-un cofraj extrem de înalt. Fundul nu s-a păstrat. Găurile de fixare a
osiilor sînt amplasate relativ la înălţime in pereţii laterali lungi. Are o culoarl'
cenuşiu închisă, cu urmr dr slip. Suprafr\Ple exterioare ai celor 4 pen•ţi laterali
sînt ornamentaţi în tPhnica inciziei, adinciturile rezultate sînt umplute cu o
matrrie albă, păslratf1 pe alocuri. Decorul constă din do11:1 rînduri de triunghiuri
umplute cu haşururi, avînd vîrfurilr îndreptate spre interior. '.\larginile pereţilor sînt marcate de cite 2 linii duble paralele. Acelaşi motiv Sl' reînt îlneştl'
la mijlocul perl'lPlui, împărţind acesta în două cîmpuri egall'.
Dimensiuni: lungimea: 113 mm; lf1ţimea: 82 mm; în:1lţimPa: 73 mm;
grosimea prretelui: 10 mm.
2. (PI. I I. fig. 1 -2). Exemplar fragmentar descoperit în ninlul 1, întrl'
pereţii prăbuşiţi ai locuinţei A. Are fundul plat, pereţii laterali înalţi cu muchia
superioară uşor curbată. Îmbinarea pereţilor laterali este marcată de dou:1
linii incizate în poziţie verticală. Lăcaşul osiei. amplasat aproape la cell'
două extremităţi, prrforează în întregime perett-lr fundului. Pere\ii laterali
lungi sînt ornamentaţi cu două rinduri de linii în zig-zaguri alungitl', dispus('
orizontal şi despăr\ite de o liniP incizat:1. Peretele îngust este decorat cu un
chenar format dintr-o bandă de linii duble incizate. Cîmpul interior este incizat cu 4 linii în zig-zag dispuse una deasupra celeilalte. '.\luchia superioară a
pereţilor este ornamentată cu mici crestături verticale, paralele între ele.
Dimensiuni: lungimea: 47 mm; lăţimea: --ti mm; înălţimea: 4i mm;
grosimea peretelui: 7 mm.
3. (PI. I I, fig. 3 -G). Exemplar descoperit în niwlul 1..\n• o formă
dreptunghiulară uşor alungită. Pereţii laterali drepţi, avind muchiih• dl- îmbinare pronunţate, col\ urile superioare uşor răsfrînte în l'Xkrior, se tl'rmin:1
in cite un cioc ascu\it. Fundul perfrct plat. Lăcaşul osiilor amplasat chiar
la extremită\i, perfon•ază in întregiml' peretele fundului. l'na din laturill'
inguste este prevăzută la bază cu două găuri _aYind o trail•rtorie oblică, l'l'
trece at il prin peretele cofrajului propriu-zis cit şi prin perell'le fundului.
Rostul acestor găuri este P\'ident. De ell' se racordau sistl•mul de tracţiune.
în speţă timona. Diametrul găurilor fiind extrem de mic, putl'm presupune în ace~t raz că, timona a fost înlocuită cu o sfoară subţire.
• Deşi c4rucioerele descoperite ln nite Rşelilri aport in lnd cult urli Ol ornnni au rost deja
publkole, totuşi considerllm justHicntil reluoren prezent4rii lor pentru lntregiren irna1-(inii ck ansamblu .
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în ansamblu are o culoarP inchisă cu peh> mari gallwn roşcate, pe alocu1 i
urrnP de slip. Ikcorul <'~ t:, PXPcutat in lPhnica inciziPi şi constă din arcadP
largi formate dintr-o bandă d<' :1 linii. Ele acoperă la mijloc. to\i p<'reţii .
.\tit partea superioar{1. cil şi parll'a inferioară a pen•ţilor sint ornamenta!i
ru cite un şir de mici linii verticale şi paralel<' intre ele, cklimitale spre inlt·rior de o linie incizată orizontal. Acelaşi decor ii intilnim şi p<' muchiile de
imbinare a pereţilor laterali.
DimPnsiuni: lungimea: f:4 mm; lăţimea: 62 mm; înălţimea: 38 mm;
grosimea peretelui: 6 mm.
4. (PI. I I I, fig. 1 -4). Exemplar descopc•ril în nivelul 1. Are o form[1
aproape patraU1 cu o uşoară tendinţă de lăţire spre una clin capei<'. PerP\ii
laterali sint înclinaţi spre exterior, iar muchiile de îmbinare pronunţate.
Lăcaşul osiilor sint plasate la Pxlremităţi. Interrsant rste de remarcat di,
pe una din laturile intacte din dreptul găurii osiei, s-a păstrat proeminenţa
inelară îngroşată a peretelui, care probabil avea drept scop supradimensionan'a acPstei porţiuni, care prelua sarcina cea mai mare în timpul în\"Îrtirii
rotilor.
· În ansamblu piesa are un finisaj evident mai neglijent decît exemplan'le
precedente. Este executată dintr-o pastă conţinînd drept degresant, o cantitate
mare de pietricele. Culoarea cenuşiu negricioasă, pe alocuri pete mari roşcate.
DimPnsiuni: lungimea: 103 mm; lăţimea: 91 mm; 98 mm; înălţimea:
·1'1 mm; grosimea peretelui: 9 mm.
j_ (PI. IV, fig. 1 7 4). Exemplar dPscoperit în nivelul 1. Are o form{1
aproape patrată cu colţurile rotunjite, fundul plat. Pereţii scunzi uşor înclinaţi spre exterior. Găurile lăcaşurilor celor două osii sînt amplasate cu ceva
mai spre intt•rior, faţă de exemplarele anterioare. Peretele din faţă, aproximativ la mijloc, estP prPvăzut cu un orificiu de formă rotundă. Indiscutabil
acPst orificiu rPprezinU1 gaura timonei. Atit fundul cit şi pereţii laterali sint
ornamPnlaţi cu linii simple intretăiate cit şi cu linii formate dintr-o suită
de puncl<' mici incizat<'. Este de remarcat faptul că atît decorul, cît şi finisajul gc·neral al piesei este tratat intr-un mod extrem de nPglijent. Pasta
conţinind mulţi degresanţi pietricele' mărunte -, are o culoare cpnuşi<'
cu pc·te mari roşcate;
DimPmiuni: lungimea: 109 mm; lăţimea: 92 mm; înălţimea: 44 mm;
grosimea pndPlui: 10 mm.
6. (PI. V, fig. 1 -4). Exemplar descoperit în nivelul 1. Are o form[1
patrulater[,, cu o tendinţă uşoară de lăţire. Pereţii înalp, uşor înclinaţi spre
<'Xterior, la îmbinare au o muchie pronuţată terminată în partea superioară
cu o mică proeminenţă. Locaşul osiilor sint amplasate la extremităţi. Este de
r<'marcat faptul că ele nu pprforează fundul în întregim<', ci sînt realizattprin inl'le îngroşate. Spre deosPbire de celelalte exemplare, cînd ornamentul
- în cazul cînd există - a fost realizat în tehnica inciziei, în cazul aceslei
piese decorul este realizat cu ajutorul unor caneluri imprimate foarte uşor
in pasta moale. Fundul este ornamentat cu două caneluri late dispuse în
două cercuri, iar în mijloc S<' observă o proeminenţă realizată prin împingen•a pastei incă moale din inkrior spre exterior. Pereţii sînt ornamPnta \ i
cu unghiuri largi supraelajale, avind unghiurile îndreptate spre baza piPsei. P<·reţii lungi în partea superioară, au în centrul unghiului de sus o alhttps://biblioteca-digitala.ro
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vcolarc în formă de cerc. Aceiaşi pen•\i în parlea supPrioară, în cPlc· 4 colţuri,
sint prevăzuţ.i cu cite o mică gaură orizontală. Pasta este de culoarC'a roş
cat gălbuie, extrem de fină, cu urme de slip. Din partea superioară a pC'reţilor 1/4 rupt din antichitate.
Dimensiuni: lungimea 112 mm; lăţimea: 84,98 mm; înălţimea maximă:
48 mm; grosimea peretelui: 12 mm
7. (PI. VI, fig. 1). Fragment de cărucior descoperit într-o groapă la -1-10
cm. Se impune a se preciza că groapa în care a fost descoperit căruciorul
porneşte din nivelul 1, fapt confirmat şi de resturile ceramice descoperile
în ea. în consecinţă şi acest exemplar, se poate atribui lot niwlul 1. S-a
păstrat doar o parte din peretele lung, o mică porţiune din fund şi începutul locaşului uneia dintre osii. Peretele lateral, cit s-a păstrat, este decorat cu două tipuri de motive incizate: 1. bandă verticală dublă umplută
cu haşururi în formă de X. Acelaşi motiv se intilnrşte în poziţie orizontală
atit pe partea superioară cit şi în partea infrrioară al pen•trlui. 2. un romb
gol înconjurat de 4 triunghiuri umplute cu haşururi în formă dr x 6 •
8. (PI. VI, fig 2,3). Fragment de cărucior descoperit la interferenţa nivelelor 1 şi 2. S-a păstrat doar o mică porţiune din peretele îngust. din fund
şi din peretele lateral. Locaşul uneia dintre osii se distinge clar. La capăt, inrlul
de preluare a sarcinii este puternic îngroşat, iar în rest osia este amplasată într-un jJhiab ce este adincit pe toată lăţimea fundului. Spre deosebire dr toate
celelalte exemplare cunoscute, îmbinarea pereţilor la act'st cărucior prezintă o notă aparte. Peretele lateral la capătul superior esle suprainălţat
faţă de peretele mic, iar linia de• îmbinare a peretelui mir eu re! lung.
este împins spre interior, de aşa manieră incit peretele lung formează un pinten avasat. Atît peretele lung cit şi cel lranswrsal sînt decorate ru incizii extrem de adînci de forma unor haşururi dispuse pe verticală, combinate
pe peretele lung cu haşururi scurte, oblice. întregul decor este executat extrem de neglijent. Pasta relativ fină de culoare neagră, are pe alocuri
urme de slip.
În afară de aceste exemplare de cărucioare miniatură descoperile în aşe
zarea de pe „Dealu Vida", în aşezări atribuite cu certitudine culturii Otomani, au mai fost descoperite piese de acest gen:
1. (PI. VI, fig. 4-6) Otomani „Cetăţuia" 6 • Căruciorul a fost descoperit
de 1\1. Hoska, în timpul săpăturilor efectuate în aşezarea eponimă a culturii. Împreună cu un lot de obiecte din aceiaşi aşezare a intrat în inventarul
Muzeului de Istorie al Transilvaniei (lnv. no. 14473). Din păcate în privinţa
poziţiei sale stratigrafice singura trimitere este ră a fost „descoperit la
adincime". Piesa este aproape intactă de formă pal rulateră, cu pereţii uşor
înclinaţi în exterior. Partea superioară, la îmbinarea pl•n•\ilor, prezintă o
Întruclt este numai un fragment nu am considerat utilă specificarea dimensiunilor,
Io frJ nici la exemplarul de Io poziţia 8.
• Pentru primo dată accesu plesA a fost publicată de Gh. Bicblr, Autour ... , pg. 67
şi urm. Tot din acelaşi lucrare (nota 11) au fost preluate şi dimensiunile căruciorului.
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proeminenţă marcantă. Lăcaşul osiilor sînt amplasate aproape la extremităţi. şi perforează fundul. Acest canal, datorită deteriorării, se prezintă doar
sub forma unui jgheab. Căruciorul este nrornamentat, lucrat dintr-o pastă
mai puţin fină, are o culoare galbrn roşcată.

Dimensiuni: lungimea: 65 mm; lăţimea: 54 mm; înălţimea: 30 mm.
2. (PI VII, fig. 1 -4) Vfnşand „Movila între vii" 7 • Căruciorul are o formă patrulateră cu fundul plat, pere(ii înalţi, avînd muchia de îmbinare ascu\iL[1, pc una din laturile înguste, la îmbinarea pereţilor, o proemincnţf1
tronconică pronunţată. Decorul relizat prin incizie. Peretii laterali au un chenar incizat in care, în partea superioară, sînt dispuse o suită de 3 arcade umplule cu haşururi şi puncte. Pereţii înguşti au de asemenea un chenar iar
in interi0r linii verticale paralele şi altele orizontale.
3. (PI. VIII, fig. 1 -2) Săcuieni „Crlalra Boului" 8 (Ukordomb). Cărn
cior fragmentar descoperit t1 -1 m. Are o formf1 patrulateră, fundul plat,
pereţii inal\i usori înclinaţi în rxtcrior. Gaurilc osiilor plasate aproape de
extremităti, perforează întregul perete al fundului. Îmbinarea pereţilor este
marcală de o nervură ornamentată cu crestături, dispuse orizontal. A.relaşi
ornament sr reintîlneşte şi la îmbinarea pereţilor cu fundul <;,i pc prrimetrul superior al pen•Plor. Dar spre deosebire de ornamentul de pc muchia
pereţilor laterali in acest caz crestăturile sint dispuse vertical. Prrctele
latrral lung esle ornamentat cu o combina\ic de molive formate din grupuri de unghiuri supraelajatr, realizat dintr-o bandă de cresU\turi oblice, alternat de 1111 unghi !al adîncit neornamentat. ln partea inferioară intre
grupele de unghiuri, cîle o mică alveolare de formă rotundă. Peretele îngust, în partea mferioar[,, est~ ornamentat cu o bandă orizontală formată
din mici linii verticnh• adinc încizatf', deiimitate sus şi jos de o linie adinC"it[1. Pc mijloc o bandă formală din spirak continue.
Sinlem convin-:;i că una din problemele cele mai importante legale de
c[1ruc10arell' minialură, este problema încadrării lor cronologice. Atît I. Bona
cit şi Gh. Bichir in lucrările lor despre cărucioarele miniatură lucrall' din
lut, excPptind exemplarul descoperit l;i. Budnkalasz (TT.P.Ungară)°, le atribuie epocii bronzului. Aceaslâ încadrare a fost făcuU, cu relativă uşurinţă
dalorilă faptului cft toate exemplar-de au fost descoperite numai în aşPzări
aparţiţinînd unor culturi din epoca bronzului. Astfel exemplarul de la Căciu
la La a fost descoperit într-o aşezare aparţinînd culturii Schneckenberg 10 , iar
Piesa a fost publicată consecutiv de D. Popescu, Die frtihe und mittlere Bronzezeit
in Siehcn_hlirg~n, Bucureşti, 1911, pi. 13/6; I. Bona, Clay ... , fig. 3, pi. LXI, LXII/,J,5,
LXIII; Gh. B1chir, Autour ... , pg. 73 şi urm. În acelaşi timp trebuie să precizăm faptul că descrierea piesei a fost făcută după fotografiile publicate de I. Bona în lucrarea
mai sus amintită la pi. LXIII.
' U\ruciorul a fost descoperit în anul 1971 cu ocazia săpăturilor efectuate de muzeul
din Oradea în colaborare cu muzeul din Săcuieni, în aşezarea aparţinînd culturii Otomani, cro~ologic apartinînd fazelor I şi II. Piesa descrisă împreună cu întregul material
rezultat din săpătură se găseşte în inventarul muzeului din Săcuicni.
0 I.
B o II a, Clay ... , pg. 79.
1
0 (j h.
Bi c hi r, Autour ... , pg. 67.
7
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1:1r cl'il' dl' la \\'idt•nlH'rg. <~herla ~i LPchi11\a pe \lurl'!-. în a~ez:"1ri
.ipar\inind culturii \Vietenlwrg 11 . Ext·mplarnl dt'scopt•rit in a~nan·a dt·
la No\'a\' (H.P.Lngar[1) alrihuil culturii llalvan, rl'prezinlă 1111 elemenl cltimporl ;lin mrcliul \\'il'lenht•q,!1\ ajuns in zona :\lun\ilor Biikk prohahil
prin \'alea Someşului ~i regiunea Tisei superioare. În acest fel prohlt-111;1
incadr[1rii cronologice a c[1rucioarl'lor miniatur:1 Psle rezoh· ..t1[1 doar în pa1lea. Ct•i doi aulori inccrcînd să facă o e\'olu\ie pe haza cxt·mplarelor cunoscute se bazau doar pe considera\ii în marc parte leordicl',
tipologie şi mai
pu\in
pe considerenle
slraligrafice. Descoperirea
a mai multor exemplare de cărucioan• in contextl• sigure statigrnfice
alil la Sălacca, cit şi la Săcuieni - 1 exl'm!)lar -, rn•drm că \'or aduct•
probr deosebit de elocYente în evolu\ia cronologică a cărucioarelor miniatură.

După cum s-a putut desprinde din descrierea cxrmplarelor descoperile
I 1 Sălacea, toate acestea au fo5t găsite în ni\·elul superior din aşrzan•. :\'11
avem intenţia de a rediscuta în prezentul studiu problema cronologiei aşe
zării d~ la Sălac~a, nr mulţumim do:u a consemna faptul c'i arest ninl din
punct de vedere cronologic ap3rţine br()nzului
mijlociu Liza
E 11 •
Exemplarul descoperit la S:icuieni la -1 m, pe bna observa\ilor stratigrafice C'fectuate pină în prezent, aparţine unui nivel ce se poate atribuii
începuturilor tazei a II-a a culturii Otomani, ceea ce ar corespunde fazeiBr. R 1
Revenind la încadrarea cronologică preconizată de Gh. Bichir pentru
exemplarele de la Otomani „Cl'lă\ uia" şi \'ărşand .,\loYila intre vii". credem
că se impun cîteva precizări. :\ulorul bazindu-se pe faplul că la Otomani.
căruciorul a fost descoperit în ni\'elele inferioare din aşezare.
atribuie
descoperirea fazei I Otomani, deci ulterioară piesei de la Căciulata. r,nr
aparţine culturii Schneckenberg 14 • Pe baza unor cercetări mai recente. s-a
ajuns la concluzia că faza Schneckenherg B în parte este contemporană cu
subfaza lb Otomani1". deci cele două cărucioare ar putea fi situate în
aceiaşi etapă cronologic[1.
În accepţiunea aceluiaşi cercetător exemplarul de la \'ărşand se phsează din punct de Yedere cronologic în faza avansată Otomani 11 6 • Credem

11

idem, pg. 68- 70. Pcnlru bibliografia mai \'eche ln lcg:lt ur::I cu acest exemplar ,·rz1

ş1

bibliografia indiculll. de Gh. Bichir. I.a eceastA bibliogrulic se impune complectarcu
doar pl•ntru exemplarul descoperit ln u~eznrcu de la Wieh•nberg, K. 1-lorcdt. C. Seraphin, Die prăhistorische Ansiedlung eu( dem Wietenberg bei Sighişonra-Schăssburg,
Bonn, 1971, pi. 39/5.
11
G h. Bi c hi r, Autour .... PR• 7-1.
13
Pentru detalii privind cronologie eşez::lrii de pe _Dealul \'ido· \'l'Zi I. Ordentlich, Contribu\iu ...
•• G h. ll ichi r, Autour ... , pg. 71-72.
'" Pentru detalii ln privinţo purulelismelor cronologice dintre cultura Schnl·ckenbcrg şi
cultura Otomani sub(azo lb, I. Ordentlich, Cercetările urhcologicc de la Otomani ~i
S4locco şi locul lor ln contextul culturii Otomani, 1973 (lucrare ln manuscrh), ~ub·
capitolul „Interferenţele cullurii Oto111011i".
11
G h. li i c h i r, Autour ... , pg. ,:J.
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că această încadrare cronologică pare într-un fel hazardată. Neavind nici
un indiciu stratigrafic al poziţiei piesei şi întrucît aşezarea de la
Vărşand

,,'.\lovila între vii" persistă din faza finală Otomani I, pînă în interfaza II -III Otomani, este greu de luat o poziţie fermă în privinţa atribuirii
cronologice a căruciorului. In acest sens credem că trebuie pornită pe o altft
cale de investigaţie şi anume pe baza decorului. Este cunoscut faptul că motinil realizat prin incizie în manieră geometrică apare în cultura Otomani.
abia la începutul fazei II. Căruciorul în discuţie este decorat indiscutabil in această manieră. La prima vedere, datorită decorului executat într-un stil relativ
rudimentar, am putea fi tentaţi de al ~ncadra la începutul acestei faze.
Totuşi la o analiză mai atentă, în special a decorului de pe laturile lungi, reprezentînd 3 arcade largi consecutive dispuse într-o bandă, înclinăm mai
mult pentru încadrarea piesei la mijlocul fazei II, la intervalul fazei Br. B 1 -B 2 •
Argumentul determinant este faptul că, acest motiv al arcadei largi apare
tocmai in această perioadă, in repertor iul ceramicii aparţinînd culturii
Otomani.
Pe baza acestor argumente, privind încadrarea cronologică a exemplarelor de cărucior miniatură, am putea face următoarea ierarhie în evoluţia
lor: Otomani „Cetăţuia"
Săcuieni „Cetatea
Boului"
Vărşand
,,'.\Iovila între vii" - Sălacea „Dealul Vida" Cu alte cuvinte vieţuirea
lor s-ar întinde cu aproximaţie pe intervalul fazei Otomani Ib - Otomani
II, ceea ce înseamnă faza Br. A 2 - B 2 • Dar accentuăm faptul că
această
ierarhizare cronologică se bazează mai mult pe indiciile furnizate de poziţia lor stratigrafică şi într-o oarecare măsură pe stil11l
decorului folosit. Subliniem acest lucru deoarece în ierarhizarea lor
evolutivă, ce se întinde pe o perioadă relativ lungă în cadrul epocii bronzului, nu putem observa în acelaşi timp, cum ar fi firesc, perfecţionarea tehnică
a lor. Afirmăm acest lucru deoarece toate exemplarele cunoscute şi descrise
de noi în prezentul studiu, cu foarte mici excepţii, prezintă aceleaşi caracteristici tehnice. Formă patrulateră, fundul plat, cofraj mai mult sau mai
puţin înalt şi două osii. În privinţa acestora din urmă trebuie subliniat faptul deosebit de srmnificaliv că la toate exemplarele avem de a face cu osii
ele tipul „transversal rotative".
În privinţa pătrunderii modelelor de cărucioare miniatură lucrate din
lut în perimetrul Carpato-Danubian, părerile sînt relativ împărţite. Un
fapt este cert, că la baza cărucioarelor din epoca de bronz din
perimetrul geografic amintit, în nici un caz nu poate sta exemplarul de la
Budakalasz, acesta reprezentînd un element de import 17 • În privinţa originii
cărucioarelor miniatură - replici indiscutabile ale carelor adevărate - to\i
nrcetf1lorii sînt unanim de părere că acestea au apărut pentru prima dată
în Orientul Apropiat, de unde apoi s-au difuzat pe un spaţiu geografic extrem
de întins. ln privinţa căilor de difuziune, părerile - aşa cum am
mai amintit - sînt extrem de împărţite. Astfel G. Childe 18 şi F. Han"

18

3 -

I. B o n a, Clay ... , pg. 110.
G. V. Childe, Prehistoric migrations in Europa, Oslo, 1950, pg. 1-17.
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c-ar 1 !1 Y:1d dif11zar<'a spr!' Europa prin stqwle :\'orei Pontic·1·. S. Sopro11i 10
-:,i St. Folliny" 1 consickr:1 c:1 n,<'mplarul de la Budakal:'1sz a fost adus prin
in1Prm<'diul triburilor ci<' p:1stori. P<' d<' all:1 part<- I. Bona"~ fix<'aZ:1 :1 111lt·
d!' p[itru11cii'r!' dinspr<' Ori<'nt şi anume: l. drumul est. prin nordul Caurazului şi stl'p<'il' Pontic<•. 2. drumul sud - est. prin Balrani ~i I>un;·IJ"(·a d•·
.Jos. J. drnmul prin \kdit!'ran:1 şi P<'ninsula ltalic[i.
Dup:1 pi"trl'r<'a noastr:1 ruta el'a mai plauzibil:1 a p:tlrund!'rii e:1rucioan·lor miniatur:1 în pninwtrul gl'ografic Carpato-Danul1ian ar fi itinerarul p1in
\kdit!'ran:1 şi Peninsula Italică. În razul rînd am inrerrat s:1 arrept:1m ori
can' alt itinnar de pătrunckrl' S<' naşi<' următoar!'a rondradie\i!'. În tot J)!'rimC'trul g<"ografic ce s-ar inlt'rJHin<' întrl' Ori<'nlul Apropiat şi spaţiul C:arpato
Danubian, ne referim in mod sp<'cial la ll'ritoriul t·niunii SoYidire, e:1rurio:.rl'le sînt de tipul cu un ax cu 2 roţi~ 3 , spre dc•osc•hire de cele en umHale ck noi. raH·
f:1ră nici o exc<'pţie sînt de tipul cu 2 osii. intr-un fel şi (;J1. Bichir <'Sh' d<·
aceiaşi părHe, Yăzînd în căruciorul de la Cuciulata un <'l<'ml'nl de import prin
Balcani. C:1ruciorului de la Vărşand, I. Bona ii pun<' în l<'gătură credem absolut pe bună dreptate - cu o piesă aYînd drept loc d<' d<'scoperirc Palaikastro 2 ~. În privinţa pătrunderii cărucioan•Ior în aria cult urii
Otomani, un fapt este indiscutabil că, acest gen de piese p:1lrund prin filit'ra
culturii Schneckenhcrg şi ulterior \Vietenh<'rg. Această afirma\i<' <'sie int:1rită şi d<' faptul că in majoritatea cazurilor d<'corul de pe cărucioare are o
pronunţată

tentă wictenbergiană.

Ca o ultimă probll'mă l<'gată de cărucioarele' miniatură este aceea stabilirii rolului lor funcţional. În acl'ast:1 privin\ă p:1rerilc• sint împ[irţite.
Unii consideră că aceste cărucioare fac parte din categoria ohieci<'lor Iegalt•
de un anumit ritual, pe cînd alţii Ic consideră doar simple~ red[1ri miniat ură, fiind vorba de nişte jucării. Noi opiniem pentru încadrarea lor in rindul
obiectelor cu un scop ritual.
O a,wxă organică a cărucioarelor miniatură sint roţile. Trebuie; subliniat faptul că nu au fost d<'scop<'rit<' în nici 1111 caz impreună cărucioare
şi roli\e, totuşi în toate aşezării<' aparţinind culturii Otomani au fost g:1site
asemenea pi<•sc. Singura explicaţie, cred<'m noi, d nu au fost găsite împn•ună se datoreşte faptul că axele, can' constituie dt' fapt lc•g:1t11ra organic:1
înt rc> cărucior şi roată, erau lucrate din lemn, materie ce se dt•gradeaz:1 uşor.
Credem că se cuvine de atras atenţia asupra faptului c[1. in foarte multe cazuri se confundă rotiţele de c:1rucior cu fusaiolele. :\ct•ste fapt intr-un frl
este explicabil dacă avem în vedt•n· că aceste dou:1 categorii de piese cu func1

F. Han~ ar, Das Pferd in priihistorischl•r und friihrr historischrr Zl'it. Wien, 1!15;1.
pg. 5[15.
20
S. So pro ni, A hudukah\szi kocsi, 1-~ .. \, 195-1. pg. 29-:16.
" S t i. F o I t II i y, .-\./ .·\, fi:l, L, pg. 56- [18.
'' I. li o II a, Clay ... , pg. 110-111.
" Prntru l'1\rucioarrlr miniatură lucratr din lut dl•scopl•ritr pr trritoriul l'niunii So\"ieticr, vrzi bibliografia indicau dr G h. Hi c hi r, Autour ... , pg. 85, nota 9!-1.
21
I. U o n a, Clny ... , fig. 3.
•
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~ii at it de diferitr, totuşi se aseamănă foarte muli. Consickr[1m, că rriLNitil
dr bazf1 in distingerea rolului lor funcţional, ar fi acela 61 rotiţele ck cărucior
sinl prevăzute in jurul găurii centrale cu o proeminen\ă in rorm[1 ck hucşe.
În cadrul cullurii Otomani s-au pulul distinge 3 tipuri de rotiţe ck dr11c1or ş1 anumr:
1. cu corpul plin neornamentate (PI \'III, fig. :\)
~- cu corpul plin şi ornamenlat[1 (PI \'II I, fig. 1)
:t prevăzute rn spiţe sau cu gf1uri ce sugerează spi(ele (PI \'IIL fig.;> -7).
Primele rotiţe de cărucior in Europa sint semnalate in epoca neolitic[1~'.
Pirsc· de acesl gen apar la sfirşilul acrsll'i epoci şi pe lniloriul Homâniei,
in '.\Iuntenia la Tangiru in ni\"el de Gumelni\a IIF 6 , in \loldo\"a la Ilorodiş
lea şi l)[1r[1bani 2 7, Abia la inceputul epocii bronzului, num[1rul lor S('
inmul\eşle eonsickrahil. Este
inkresanl de remarcai faptul că deşi
înafara lrriloriului Transil\"aniei, nu au fost
descoperite cărucioare.
lolw,;i roli\r sinl semnalate in mai mulle aşrzan apar\inind cullurii
(~lina III, Tei, '.\lonleoru, \'erbicioara 28 • Dintre aceslea in mod spt•cial trl'irniesc remarcate cele apar\inind culturii TPi 29 , pe carC' spi\ek
sint marcate fie prin moli\·e incizate', fip prin găuri dispuse' simetric. În acelaşi timp trebuie cit• subliniat faptul că primele reprezentări de roţi cu spi\e
apar in Europa pC' tăbliţele crelane a scrierii hieroglifice, unck roata în toate
cazurilr rste prev[1zută cu spi\r 30 • Acestea se pot plasa in cronologia
relativă a lui L. H. Palmer in '.\Iinoicul Mijlociu deci circa 2000 -1700 î.e.n.31.
Dacă acceptăm ipoteza lui Gh. Bichir - pe deplin justificată - că apariţia
roţii cu spiţe înseamnă şi trecerea la tracţiunea cahalină 32 ,
înseamnf1
că p-e plan European acest fenomen apare încă la începutul mileniului II î.e.n.
L'n argument credem convingător în favoarea acestei ipoteze este şi o tăhli\ă
nt'tană, purlînd pc ea semnele scrierii liniare B, unde este redat un cărucior
~ivind rotiţrlc prcvăzule cu spiţe şi în faţă figura unui cap de cal3 3 • Dar în
acelaşi timp nu putem fi de acord nici cu datarea lui Gh. Bichir şi nici cu a
lui I. Bona, care plasrază acest e\"eniment in faza n.eineckr C e\·entual şi 1) 3 ~.
Dup[1 opinia noastr[1 acest lucru se intimplă ce\·a mai de\"J"Pmc şi anunw
in faza Heineclw B. Dovada cea mai eloc\"enlă in acest sens eslc furnizată
de rotiţele cu spi\c· dPscopPrite in nivelul 2 de la Sălacea, niwl CC' se poale
încadra cu cerliludinc in faza mai sus amintiU1 de noi.
"

G. I' i k c, Hecenl cvidcnce for land transport in Europa oulsidl' lhc :\leditcrraucan
arca bcforc lhc Late Bronzc Agc, 11.J ..\, 5, l!)G5, pg. 15.
,, D. B c r ci u, Conlrihu\ii la probkma neoliticului din Homania. în lumina ullimclor
cercetări, Bucureşti, 1 !)(il.
" 11. Du mi l r c s cu, Jlorocliştea sur Ic l'ruth, Dacia, IX-X, !HI!, pg. 155, fig. 17/18,
1 !)_
" Conform tabelului G h. Bi c hi r, Autour ...• pg. 80, yczi şi hihliografia indicată.
'" jc/("fll, pg. 77, fig. 7/1, 5, fi.
00
A . .J. Evans, Script a :\lin oa. I, Clarcnclon Press, Oxford, 1H09,
pg. 87, fig. I. De remarcat faptul că, în lahclul comparativ dintre scrierea crdam'i hieroglifică şi cea feniciană, la ceea clin urmă motivul roata cu spiţe este foarte frccvenli"t.
"' L. I' a I 111 l' r, l\lyccnacans and '.\lino:111s, Londra, 19Gl.
°' (; h. U ichi r, Autour ... , pg. 82.
" A. J. Ev an s, Scriptu ... , pg. ,12, fig. 19.
,. G h. Bi c hi r, Aulour ... , pg. 8:l; I. Bona, Clay ... , pg. 10:l.
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HrYl'nind la e111l11ra Olomani. tn•h11ie s:1 atragem în mod spt'c-ial alrn\ia
t·a roli\<'I<' dl' c-[1rueior apar f[1r[1 t'XC'l'p\ie în toall' a~ezările aparţinind fazl'i
I I din cadrul dezYoll:1rii interne a culturii .
.\m p11blieal prl'Zl'nlul studiu, cc fan· parll' organică dintr-o suil:1 d1•
ari ieoll' lHiYind eul I ura Otomani. eu scopul de a inel'rea s:1 elul'id:1111 inl':1 o
Li\!'l:1 a al'l'Sl!'i inll·rl'sanle culturi ce domin:1 cu ,111loritat1· <'poca 1Jronz11l11i
din nord-Yl'st ul Hom,inil'i.

SU.U.UAJff

In thc actual work, the autors is taking again the problem of the clay modcls of
wagcns, chronologically fixed in the Bronze Age. They remade only oft he samples that
were discovered in settlements of Otomani culture. In the first part oflhe work, the authors
describes the eight samples reveladed wbcn digging at „Dealul Vida w, Săi acea \'illage, Bihor
country. Ali the 8 samples were found at the fist le\'el superior, the levei that is to be chroolognically atributed to the end of the Otomani period II, this period means lhe 8 1 in
P. Reinechc cbronology. The authors goes on describing tbe samples of the same type
found at Otomani „Cetăţuiaw, at Vărşand „Dealul Viilorw, at Săcuieni „Cetatea Tauruluiw
Tak1ng into acconte some stratigraphic and decorum criteria the following chronological
order is to be established: Otomani, Săcuieni, Vărşand, Sălacea, That doesn't mean a tehnica) evolution too.
The next chapter deals with the problem of the way the wagons penetraded by,
in the Carpalo-Danubiane geographical part. It has discoverde that they had apperaed
in their first form in the Near East and thcy had reached the above mentioned area tbrough
the Mediterranean Sea and the Italic Peninsula Schneckemberg and Wietenberg culture,
finalty from the spokesmen of the Otomani culture.
The last part of tbe work is dedicated to the problem of the wbeels. Even if they
are componeat parts of the wagons, they were discovered separately, because the axles
that bound the wheels to the wagons could not have been preserved: tbey wcre mede or
wood. They were established three types of wheels; ornamentless full bodied, ornamented
full bodied, spokebodied. This last type is directly related to the apparition of the horse
traction that chronologically was fixed by the authors in the II stage Otomani.
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PLANŞA III: Sălacea „D alul Vida " Fig. 1- 4. Cărucior miniatură din lut (scara
circa 1 1
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Sălacea „Dealul Vida" Fig. 1-4. Cărucior miniatură din lut (scara
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PLANŞA VII: Vărşand „Movila dintre vii" Fig. 1-4. Cărucior miniatură din lut
du ă I. Bona
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