Studii

COLECŢIA VECHE NEOLITICA
A MUZEULUI ŢARII CRIŞURILOR

(II)

DOINA IGNAT SAVA

Printre numeroasele colecţii care au intrat în patrimoniul secţiei
de istorie a Muzeului Ţării Crişurilor se numără şi colecţia de material arheologic şi paleontologic colectat aproape în exclusivitate din
aşezarea Oradea-Salca. Materialul palentologic din această colecţie a fost deja publicat 1 , datorită interesului ştiinţific pe care îl prezintă.

Ne propunem în cele ce urmează să prezentăm materialul arheologic aparţinînd epocii neolitice, din această colecţie.
Deoarece materialul a fost colectat fără a avea date despre condiţiile descoperirii, îl vom trata tipologic, în ordinea cronologică a
apartenenţei.

I. 1. Fragment ceramic (inv. nr. 4740) lucrat din pastă fină, de
culoare roşie-cărămizie, cenuşie în interior, decorat cu dungi negre,
lucioase, dispuse în unghi, aplicate pe un fond-angobă de culoare albicioasă, ştearsă de alocuri (Pl. I, fig. 1).
2. Fragment ceramic (inv. nr. 4742) lucrat din pastă fină, de culoare maronie-roşcată, negru în interior, decorat, peste un fond-angobă
de culoare albicioasă, cu linii frînte, negre, lucioase (Pl. I, fig. 5).
3. Fragment de fund de vas (inv. nr. 9068) lucrat din pastă fină,
de culoare portocalie, avînd în interior, peste un fond-angobă corodat, un decor format din linii frînte, trase cu o pastă neagră, lucioasă.
Exteriorul, foarte corodat pare să păstreze urme de angobă şi vopsea
neagră (Pl. I, fig. 7).
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Oradea, 1970, p. 17, PI. XIII.
https://biblioteca-digitala.ro

Doina Ignat Sava

')

4. Fragment ceramic (inv. nr. 9069) lucrat din pastă fină, acoperit
cu un fond-angobă de culoare albă, lăptoasă, decorat cu o linie simplă, verticală, trasă cu o pastă neagră şi o altă linie, peste care s-au
aplicat din loc în loc puncte negre (Pl. I, fig. 9).
5. Fragment ceramic (inv. nr. 4750) lucrat din pastă fină, de culoare portocalie, decorat cu benzi verticale şi oblice. Intre liniile
oblice s-au aplicat cerculeţe cu aceeaşi pastă neagră, lucioasă, peste
un fond-angobă de culoare albicioasă, foarte corodat (Pl. I, fig. 12).
6. Fragment ceramic (inv. nr. 9068) lucrat din pastă fină, de culoare portocalie în exterior. Interiorul este acoperit cu un fond-angobă
albidos, relativ bine păstrat, peste care au fost trase linii orizontale
întretăiate de o linie oblică. 1n exterior se păstrează vag urma angobei
şi o bandă neagră frîntă în unghi. Decorul este executat cu o pastă
neagră, lucioasă (PJ. I, fig. 16).
7. Fragment de fund de vas (inv. nr. 9068) lucrat din pastă fină,
de culoare maroniu-roşcată, decorat în interior, peste un fond-angobă
şters, cu linii negre, care formează triunghiuri haşurate, de culoare
neagră. În exterior vasul a fost de asemenea pictat, dar nu se
păstrează decît urme vagi de angobă şi culoare neagră (Pl. I, fig. 17).
8. Fragment ceramic (inv. nr. 9068) lucrat din pastă fină, de culoare maronie-roşcată, avînd un fond-angobă de culoare albicioasă,
peste care s-a aplicat un decor de linii verticale şi oblice executate cu
o culoare neagră (PI. li, fig. 10).
9. Fragment ceramic (inv. nr. 4745) lucrat din pastă fină, de culoare portocalie, decorat cu linii oblice, dispuse în reţea. Decorul, care
cJ fost, de asemenea, executat cu o pastă neagră este şters, păstrîn
du-se sub forma unor linii de culoare maroniu-roşcată (Pl. I, fig.
).
10. Fragment ceramic (inv. nr. 9068) lucrat din pastă fină, de culoare portocalie, decorat cu linii maroniu-roşcate, dispuse în haşu
ruri (PI. I, fig. 3).
11. Fragment ceramic (inv. nr. 4742) lucrat din pastă fină, de culoare cenuşiu-roşcată, decorat cu linii oblice, executate cu un lac
negru, lucios (Pl. I, fig. 4).
12. Fragment ceramic (inv. nr. 9068) lucrat din pastă fină, de culoare maroniu-roşcată, decorat cu linii negre, cu aspect mat, dispuse
probabil în formă de patrate (Pl. I, fig. 6).
13. Fragment ceramic (inv. nr. 9068) lucrat din pastă comună, de
culoare maroniu-roşcată, decorat cu linii de culoare neagră, mată, dispuse vertical şi oblic (PI. I, fig. 8).
14. Fragment ceramic (inv. nr. 4743) lucrat din pastă fină, de culoare cenuşiu-roşcată, decorat cu linii oblice şi frînte. In partea suhttps://biblioteca-digitala.ro

3

Colec/in \·eche neolitică a Muzeului Ţării Crişuri/or

perioară, decorul păstrează lac~l negru: mat, restul fiind. şters, păstrîn
du-se sub formă de „amprente maroniu-roşcate (PI. I, hg. 1O).
15. Fragment ceramic (inv. nr. 4748) lucrat din pastă fină, de culoare roşu-cărămizie, decorat cu linii frînte, dispuse în unghi, de culoare neagră-maronie (Pl. I, fig. 11).
16. Fragment ceramic (inv. nr. 9068) lucrat din pastă fină, de culoare cărămizie, decorat cu linii oblice, întretăiate în formă de reţea
(Pl. I, fig. 13).
17. Fragment ceramic (inv. nr. 4755) lucrat din pastă fi11ă, de culoare portocalie, decorat cu linii maronii-roşcate, oblice, dispuse în reţea (Pl. I, fig. 15).
18. Fragment de vas (inv. nr. 9068) lucrat din pastă fină, de culoare portocalie, avînd buza subţire, dreaptă. Este decorat cu dungi
oblice şi frînte, lacul negru-lucios păstrîndu-se pe alocuri, restul avînd
o culoare maroniu-negricioasă (PI. II, fig. 1).
19. Fragment ceramic (inv. nr. 4744) lucrat din pastă fină, de culoare portocalie, decorat cu linii frînte, dispuse în unghi, de culoaremaronii-roşcate (Pl. II, fig. 2).
20. Fragment ceramic (inv. nr. 4752) lucrat din pastă fină, de culoare cărămizie, decorat cu linii frînte, de culoare maroniu-negricioasă (PI. II, fig. 3).
21. Fragment de picior de vas (inv. nr. 9068) lucrat din pastă comună, de culoare portocalie, decorat cu linii negre, paralele, mărginite
de linii oblice (Pl. II, fig. 4).
22. Fragment ceramic (inv. nr. 9068) lucrat din pastă fină, poroasă, de culoare portocalie, decorat cu linii negre, care pe alocuri
îşi mai păstrează luciul, dispuse oblic, în reţea (PI. II, fig. 5).
23. Fragment de vas (inv. nr 9068) avînd buza dreaptă, uşor evazată, lucrat din pastă cenuşie, comună, decorat cu o bandă neagră,
dispusă imediat sub buză şi o linie curbă (Pl. II, fig. 6).
24. Fragment ceramic (inv. nr. 9068) lucrat din pastă fină, de culoare cărămizie, decorat cu linii negre, cu aspect mat, dispuse oblic
şi în reţea (Pl. II, fig. 7).
25. Fragment ceramic (inv. nr. 9068) lucrat din pastă fină, de culoare portocalie, decorat cu linii verticale, mărginite de linii oblice.
Decorul este relativ şters, liniile avînd culoarea maroniu-roşcată
(Pl. II, fig. 8).
26. Fragment ceramic (inv. nr. 4747) lucrat din pastă fină, de culoare cărămizie, decorat cu linii oblice şi frînte, de culoare neagră, lucioasă, şters pe alocuri (Pl. II, fig. 9).
27. Fragment de strachină (inv. nr. 4734) lucrată din pastă de culoare cenuşiu-roşcată, cu buza subţire, uşor trasă spre interior, avînd
imediat sub buză o proeminenţă aplatizată. 1n exterior vasul a fost dehttps://biblioteca-digitala.ro
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carat cu dungi verticale şi oblice, trase cu o pastă neagră, lucioasă,
pe alocuri (PI. II, fig. 11).
28. Fragment de picior (suport?) de vas (inv. nr. 9068) lucrat din
pastă fină, de culoare portocalie, decorat cu benzi oblice şi dispuse in
reţea (PI. III, fig. 1).
29. Fragment de picior de vas (inv. nr 9068) lucrat din pastă de
r.uloare cenişiu-roşietică, decorat cu dungi negre, lucioase pe alocuri,
dispuse oblic şi în reţea (PI. III, fig. 2).
30. Fragment ceramic (inv. nr. 4741) lucrat din pastă fină, de culoare cărămizie, decorat cu dungi orizontale, dispuse pe alocuri în reţea, de culoarea maroniu-roşcată (PI. III, fig. 3).
31. Fragment de vas (inv. nr. 9068) lucrat din pastă fină, de culoare maroniu-roşcată, neagră în interior, hine lustruită, avînd buza
subţire şi dreaptă. în exterior fragmentul are un decor constituit din
linii foarte corodate, precum şi un buton perforat vertical (PI. III,
fig. 4).
32. Fragment de vas (inv. nr. 9068) lucrat din paslă fină, de culoare maroniu-roşcată, aparţinînd probabil unei farfurii sau străchini
cu gura largă. Buza dreaptă este decorată prin crestături verticale,
sub care se află două orificii rotunde, perforate. In interior, fragmentul
păstrează vagi urme de pictură, constînd din linii verticale şi paralele
(PI. III, fig. 5).
33. Fragment de vas (inv. nr. 4737) lucrat din pastă fină, de culoare portocalie, avînd buza dreaptă, decorat cu o linie verticală şi
alte linii oblice şi dispuse în reţea (Pl. III, fig. 6).
II. A doua grupă a materialului arheologic provenit din colecţia
orădeană este constituită din:
1. Fragmente de picioare de vase, scunde sau mai alungite (inv.
nr. 9064, PI. IV, fig. 1, 3, 4, 8) lucrate din pastă de bună calitate, de
culoare cenuşie sau cenuşie-cărămizie.
2. Fragment de vas cu picior (inv. nr. 9064) lucrat din pastă de
culoare cenuşiu-roşcată. Piciorul este scund - gol în interior - iar
vasul are gura largă cu buza dreaptă (Pl. IV, fig. 6; înălţimea 9,4 cm).
3. Fragment de vas (inv. nr. 9067) lucrat din pastă de culoare că
rămizie, avînd buza dreaptă, gîtul înalt, la separarea căruia de corp
este prevăzut cu un buton perforat (Pl. IV, fig. 7).
4. Fragment de ceaşcă (inv. nr. 9067) lucrat din pastă fină, de culoare cenuşiu-cărămizie, cu pereţii subţiri, buza dreaptă, gîtul prelung, drept, corpul sferic şi fundul uşor alveolat (înălţime 7 cm,
PI. IV, fig. 9).
5. Fragment de fund de vas (inv. nr. 9065) lucrat din pastă cenuşie care păstrează imprimată urma de împletitură, probabil de pe rogojina pe care a fost pus 13. uscat (Pl. IV, fig. 2).
ştearsă
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6. Fragmente de picioare de vase (inv. nr. 9064) lucrate din pastă
sau cărămiziu-cenuşie, scunde şi perforate (PI. V, fig. 2,
4-11, PI. VI, fig. 3).
7. Fragment de suport de vas (inv. nr. 9064) lucrat din pastă fină,
de culoare cenuşiu-cărămizie, perforat. în partea superioară piciorul
este despărţit de suportul propriu-zis printr-un buton ascuţit şi perforat (Pl. V, fig. 12).
8. Fragment de vas (inv. nr. 9067) lucrat din pastă fină, de culoare cenuşie, avînd buza dreaptă, uşor evazată, decorat cu un buton
(PI. V, fig. 13).
9. Vas miniatural (inv. nr. 4732) lucrat din pastă fină, de culoare
cărămizie (Pl. V, fig. 1).
10. Vas miniatural (nr. inv. 4733) lucrat din pastă fină, de culoare
cărămizie (PI. V, fig. 3).
11. Torţi de vas (inv. nr. 9067) lucrate din pastă de culoare cără
mizie, perforate, simple sau ornamentate cu crestături (PI. VI, fig. 1, 10).
12. Fragment de ceaşcă (inv. nr. 9078) lucrată din pastă fină, de
culoare cenuşiu-cărămizie, avînd fundul plat, pereţii uşor oblici, gura
largă, cu buza subţire şi dreaptă. Un mic buton rotund şi aplatizat
dispus sub buză, constituie singurul elemente de decor (Pl. VI, fig. 2;
înălţimea 4,3 cm).
13. Fragment de vas (inv. nr. 9067) lucrat din pastă fină, de culoare cenuşie, în interior avînd culoarea neagră, bine lustruit, cu buza
dreaptă şi subţire, decorat cu un mic buton aplatizat (PI. VI, fig. 4)~
14. Fragment de vas mic (inv. nr. 9067) lucrat din pastă fină, de
culoare cenuşie-negricioasă, cu pereţii groşi, drepţi, buza dreaptă. La
intersecţia peretelui cu fundul, vasul este pre\·ăzut cu un mic buton
perforat vertical (PI. VI, fig. 5; înălţimea 6 cm).
15. Fragment de vas (inv. nr. 9067) lucrat din pastă fină, cenuşie,
avînd buza subţire şi dreaptă, sub care este dispus un buton perforat
(PI. VI, fig. 6).
16. Fragment de vas cu picior (inv. nr. 9067) lucrat din pastă fină,
de culoare cenuşie, decorat cu doi butoni perforaţi dispuşi pe două
planuri (PI. VI, fig. 7).
17. Fragment de vas cu picior (inv. nr. 9064) lucrat din pastă grosolană, de culoare cărămizie (PI. VI, fig. 8).
18. Fragment de vas cu picior (inv. nr. 9067) lucrat din pastă fină,
de culoare cenuşie, decorat cu un buton perforat (PI. VI, fig. 9).
19. Fragment de vas (inv. nr. 9067) lucrat din pastă fină, de culoare cenuşie-maronie, avînd gîtul înalt cu buza subţire şi dreaptă,
corpul bombat, ornamentat cu linii scurte, incizate sub care se află
dispus un buton mic, perforat (Pl. VI, fig. 11).
'
III. Idol din lut (inv. nr. 9046) lucrat din pastă fină, de culoare
cărămizie (Fig. 1). Piesa are forma aproape ovală, capul fiind separat
fină, cenuşie
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Fig. l.

de trunchi prin două m1c1 adîncituri în dreptul cărora au fost practicate două găuri reprezentînd probabil ochii, iar între acestea, mai jos,
una care semnifică probabil gura. Forma este plată, una din feţe fiind
uşor bombată.

*

I. Materialul prezentat fiind extrem de fragmentar nu ne permite
constituirea formelor decît în cazuri extrem de puţine. 1n general vasele cărora aparţin aceste fragmente sînt de dimensiuni mici, străchini
sau farfurii (PI. II, fig. 11; PI. III, fig. 4, 5) sau vase cu picior (PI. III,
fig. 1, 5).
Pictura a fost aplicată înainte de ardere, uneori atît în exterior
cît şi în interior (Pl. I, fig. 7, 16, 17; Pl. li, fig. ll; PI. III, fig. 5).
Decorul a fost executat cu o pastă neagră bituminoasă, care în
unele cazuri îşi păstrează culoarea şi luciul, iar alteori se prezintă sub
forma unor linii şterse maroniu-roşcate 2 • Motivele decorative sînt formate din linii paralele, oblice, frînte sau dispuse în reţea. Mai puţin
frecvent este decorul fragmentelor din planşa I, fig. 9, 12.
Fragmentele ceramice pictate aparţin fără îndoială culturii Tisa
în cea de a doua fază de dezvoltare, faciesului Herpaly 3 •
Ceramica pictată peste un fond-angobă reprezintă desigur o fază
mai veche a faciesului Herpaly, iar pictura fără angobă aplicată în general pe o pastă mai puţin fină, de culoare cărămizie, aparţine se pare
unei faze mai recente, cînd pictura începe să devină mai simplă, pină
la pierderea treptată a procedeului pictării vaselor. Analogii oferă în~ N, V I as sa, Contribuţii la problema racordării cronologici relative a neoliticului Transilvaniei Ia cronologia absolută a Orientului Apropiat (I), în Apulum,

IX, Hl71, p. 30.
3 Doi n a
I g n a t S ava, Ceramica neoliticd
Repede, în Crisia, 197,1, Oradea, p. 123-125.

pictată
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tregu l material neolitic pictat descoperit la Oradea-Sale a\ de uncie
provin cu siguranţă şi aceste materiale, precum şi în celelalte descoperiri similare din judeţul Bihor 5 •
II. Cea de a doua grupă de ceramică de care ne ocupăm, mai pu\in fra~Jmentară, permite reconstituirea unei game de forme cum sînt:
a) vase cu picior, cu gura largă, buza dreaptă (Pl. IV, fig. 6);
b) ceşti cu corpul bombat (Pl. IV, fig. 9; Pl. VI, fig. 11 );
c) castronaşe sau străchini de dimensiuni mici (Pl. VI, fig. 2, 7);
d) suport de vas (Pl. V, fig. 13).
Decorul vaselor este simplu, fiind alcătuit din butoni mici (PI. VI,
fig. 2, 4) sau butoni perforaţi în formă de „cioc de pasăre" (Pl. IV,
fig. 7; Pl. V, fig. 10, 12, 13; Pl. VI, fig. 1, 5-7, 9, 10) precum şi crestă
turi sau mici linii incizate (Pl. VI, fig. 10, 11 ).
Pasta, forma, decorul cît şi maniera de lucru ne îndreptăţesc să
,atribuim această ceramică culturii Tisa, faza III - Tiszapolgar. Numeroasele descoperiri similare din cuprinsul jud. Bihor 6 , precum şi
descoperirile din Ungaria 7 , furnizează analogii cunoscute în general
pentru grupa Basatanya a acestei culturi.
III. Idolul de lut (Fig. 1) este deocamdată singura piesă de acest
gen, descoperită în jud. Bihor. Tot de la Oradea provin cele două
.,pandantive de aur" păstrate la Muzeul Naţional din Budapesta.
Discutînd originea acestor idoli de lut, Vladimir Dumitrescu 8 arată
că ,, ... între exemplarele anatoliene şi idolii de lut de acelaşi tip
descoperiţi pe teritoriul patriei noastre există o legătură directă, ullimii neputîndu-se explica fără cei dintîi".
Exemplarul de la Oradea îşi găseşte bune analogii în bogatul
material de la Hăbăşeşti 9 (Pl. CXXII, fig. 12, 14; Fig. 36, 8, 9, 15) dar
mai ales în piesa din Fig. 36, 15 modelat doar prin două crestături laterale, considerat de autor pe bună dreptate ca „nesigur".
în aria de răspîndire a culturii Bodrogkeresztur şi a celorlalte
culturi contemporane ei, astfel de piese lucrate însă din aur, sînt destul de fregvente, cum sînt cele de la Hencida (Pl. 6, fig. 2, 3) sau
Tg. Mureş (Pl. VI, fig. 1)1°, sau cele de la Tibava 11 ) Fig. 29, 1-4).
1
·

M.

R u su,

V.

Spoi a I ă,

Ga Ia mb

L.,

Săpăturile arheologice

Sa/ca, în Materiale şi Cercetări Arheologice, voi. VIII, p. 156.
'' Doina Ignat, Repertoriu/ descoperirilor neo/ilice

de Ia

din Bihor, în Crisia,
Hi73, Oradea, p. 7-19.
6
Idem, ibidem, passim; Idem, Colecţia veche neo/ilică a Muzeului Ţării Crişu
ri/or (I), în Crisia, 1975, Oradea, p. 9-14.
7
Id a B o g na r K u t zi an, The Early Copper Age Tiszapolgcir cullures in Ilie
Carpulhian Basin, Budapesta, 1972.
A V I ad im ir Dumitrescu, Hăbăşeşli, 1954, p. 416
~ Idem, ibidem, p. 411, 414.
10
Pat a y Pa I, Die hochkuplerzeilliche Bodrogkereszlur Kullur, în B.R.G.K.,
Band, 55, 1974.
li lda-Bognar Kutzian, op. cil., p. 145
https://biblioteca-digitala.ro
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Cercetătoarea Hortensia Dumitrescu se ocupă pe larg de răspin
direa pandantivelor de aur în culturile eneolitice stabilind legăturile
dintre acestea, pe baza utilizării lor 12 •
Dintre piesele discutate de autoare, ca formă, cel mai apropiat de
exemplarul de la Oradea se pare a fi pandantivul de aur de la f latv an-U j telep 13 •
Idolul-pandantiv de la Oradea, aparţine fără îndoială culturii Bodrogkeresztur, înrudită genetic cu cultura Tiszapolgar, a cărei prezcnt8
este semnalată şi pe teritoriul oraşului Oradea.
Pe baza pandantivelor de aur descoperite în cultura Bodrogkcresztur, M. Garasanin 14 o sincronizează cu limita superioară a c'ullurii
Vinca, contemporană în general cu culturile Bubanj Hum I a, Gumeinita şi Sălcuţa B şi Cucuteni A-B.
Replica în lut a pandantivelor de aur din cultura Bodrogkeresztur
descoperite la Oradea este desigur încă o dovadă a răspîndirii şi utilizării lor în această cultură.

DIE AL TE NEOLITISCHE KOLEKTION VON
MUZEUL ŢARII CRIŞURILOR (II)

Zusammenlassung
Die Arbeit bringt vor Arheologhische Materialen erfindet im Oradea Salcc1, ".""'
abstamen vom eine Koiektion.
Es geben keine Daten iiber erfindnis Kond.itionen, Sie waren behandell Tipologhisch.
I. - Gemalde Keramik (pi. 1-11) gehort zu Tisa Kultur, Grupp Herp,Hy. Dil'
Malerei war executiert mitt eine Schwartze Pasta und im einige falle, direct auf
dem Gefăs, und im andere falie, hatt es eine Angobe Fond mitt eine Weissliche
Farbe.
II. - Die Pasta, die Form, die Ausszeichnung und die Arbeitmaterialen erlauben d,ass Wir die Keramik geben zu Gruppe II Tisa Kultur im die 3-te Dehnung
Faze Tiszapolgar, Gruppe Basatanya (PI. IV-VI).
III. - Der Idol aus Erde (Fig. 1) ist die einzige Erfindung aus Bezirk Bihor
und hatt vergleichnisse im die erfund Materialen aus Hăbăşeşti (PI. CXXII fig. 12,
14, fig. 36, 8, 9, 15).
Das Stiick gehort zu Bodrogkeresztur Kultur. Im diese Kultur sind viell' sokh~
Stiicke, aber ausgearbeit aus Gold.
12
Hortensia Dumitrescu, Connections between the Cucuteni Tripolie cultural
complex and the neighbouring eneolitic cultures in the Jight ol the ulilization oi
golden pendants, in Dacia, N. S., V, 1961, p. 69-75.
13 Idem, ibidem, p. 78.
u M. G ar as a ni n, V inca-Cucuteni relativ chronologische Bel rachtungen, în Sbornic
Narodniho Muzea v Praze, 20/1, 1965, p. 45.
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