O GROAPA RITUALA DE LA SFIRŞITUL EPOCII
BRONZULUI DESCOPERIT A LA ORADEA
de
EMODI IOAN

Cu ocaziu unor lucrdri de construcţii ex0cutate p0 platoul Salca',
aflat în zona suci-estică a oraşului Oradea, s-a clezvPlit parţial o groapE1.
Ea avea conturul supPrior de formă circulară cu diametrul de 1-1,20 m.
Locul gropii se profila p0 restul terenului, prin culoarea neagră cPnuşie şi prin numeroas0le fragmPnte de ceramică ce se vedeau chiar
la su praf aţă.
Partca superioară a gropii a fost rasă dc lama buldozerului, rnatcrialele din aceasta 110 mai putinei fi recuperate.
După lucrărilP ele salvare', efectuate la golirPa conţinutului gropii,
am observat următoarele:
- Croapa s0 adîncea în solul virgin cu 50 cm. şi avPa fundul rotunjit. Prc",upunPm că CJfOi.lJ)d a fo-;t clistrus[l pe o adîncimc de 30 cm.
dirn<'nsiunc_• stabilită după stratul ele• cultură din zonele imf'diat învecinate.
- Intc•riorul gropii Pra umplut (în întu,gime) numai cu resturi
de ardc>re (cenuşă, cărbune) şi fragmente cc•ramice. Vas0Je· dP la care
provenPau fraqm0ntPIP au fost sparte înainte şi depuse în ~Jroapă,
deodată cu n•nuşa, fapt atestat de poziţia fragmentelor din acelaşi vas
aflate la adîncimi diferite.
- Conţinutul şi structura gropii par să indice că focul se petrecea
undeva în altă parte, cc1 apoi rPsturile ardPrii şi vasele sparte, probabil
ritual, să fi fost d<•puse în groapă. Aici trebuie să menţionăm că pe
fundul gropii - µ0 o porţiune de cca 20-30 cm - s-a observat o
ardere, care a modificat culoarea solului pe o aclîncime ele 2-3 cm.
Aceasta s-a petrecut fie printr-o arder0 intenţionată (purificcuea gropii
prin foc?), fie mai dPgrabă prin continuarea arderii mocnite a resturilor aduse de la rug.
1

Perimetrul arheologic ill acestei stu\iuni este uzi apro,tpe complet acoperit de

construcţii.
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- Aşa cum am arătat, în interiorul gropii nu au mai fost gctsi t0
alte matc>riale, care sînt atîl de tipice aşa-ziselor gropi menajer('. Ne
rc•ferim aici la chirpici, oase, unel le Plc.
Faplul că în groapă s-au depus numai m«1rtorii arderii şi vasP aclic1cente, în majoritatea lor întregibile, şi numai un număr infim ele alte
fragm0nte, ne sugert>d'că ideea că ne aflăm în faţa unPi gropi ele mormînt ( cenotaf) sau în orice caz a unei gropi cultice. Aici tn•buieşlP
aminlil că astfel de „morminte", în carP nu s-au găsit oase calcinatP,
au mc.1i fost găsite şi în altP punclc din Bihor. Ne referim aici, în primul rînd, la descopPririlc din pP-:;terile aflate p0 valea Crişului RPpedP.
Din fragmentele ceramice rc,cuperal0 s-au putut restaura 10 vas0,
alte trei au fost rPconslituite grafic. Aproape toate vasele sînt de•
culoaH' neagră lustruită. Fac excepţie vasel0 din fig. 1/3 şi 2/5 care
sînt c0nuşii. DintrP fragm0ntelp ner0staurabile, unele sînt d0 culoare
cafenie (fig. 4/1,9). Toate vasel0 sînt îngrijit lucrate şi confecţionate
dintr-o pastă fină, fără impurităţi. CîtPva din fragmentele vasplor au
suferit uşoare arderi secundare.

Descrierea inventarului
1. Castron de forma unei calot0, cu buza dreaptă şi puternic răs
avînd pe umăr o toartă şi 3 proeminenţe' cronice, însoţite de
8 semicercuri canelate. Pe fundul vasului sînt dispuse 3 caneluri concentrice late, în mijloc aflîndu-se înscrisă o cruce dublă, canelată şi cite
o alveolă adîncită în cele patru intervale ale braţelor (fig. 1/1).
Dimensiuni: diam0trul 31,5 cm, înălţimea 7,5 cm,
2. Castron d0 acelaşi tip, avind fundul neornamentat iar toarta şi
proeminenţ0le marcate, în partea inf Prioară, de cît0 4 semicPrcuri de
linii subţiri, adîncite (fig. I /2).
Dimensiuni: diametrul 29,5 cm, înălţimea 7,5 cm.
3. Castron de acPiaşi formă, avînd pe fund 3 cercuri canelate şi
proeminenţelP însoţite ele 6 caneluri înguste. Pe corp, în 4 puncte dispuse simetric, sînt adîncite 4 alveole circulare (fig. 2/1).
Dimensiuni: diametrul 28,5 cm, înălţimea 7 cm.
4. Castron cu aceiaşi formă, dar avînd sub proeminenţe două grupe
de cite 3, respectiv 4 linii subţiri. Sub toartă sînt dispuse 3 fascicole
de linii. Cele patru grupe de semicercuri, aflate în dreptul proeminenţc>lor şi torţii, sînt unite prin 4 arcuri de cerc de cite 4 linii trasate
neglijent (fig. 2/2).
Dimensiuni: diametrul 31,5 cm, înălţimea 7 cm.
5. Castron din buza căruia au fost trase 4 proeminenţe alungite,
(lobi), dintre acc>slea două lipsesc. Pe fundul înconjurat de 3 caneluri
late este înscrisă o cruce canelată şi 4 alveole, în cele 4 intervale
(fig. 3).
Dimensiuni: diametrul 33 cm, înălţimea 13 cm.
frîntă,
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G. Castron aclînc de for(fig. 1/3).
Dimensiuni:
diametrul
gurii 2G cm, înălţimea 12 cm.
m[1

tronconică

7. fragment
dintr-un
castron de formă tronconici:i
cu pereţi uşor văluriţi, buza
puţin răsfrînld (fig. 1/4).
Dimensiuni:
diametrul
22 cm, înliltimec1 9,3 cm.
8. Slrnchină cu partea
inforioari:i, tronconicii, umeri
înguşti şi rotunjiţi, ~Jîl scurt
şi cl}HOflpe cilindric. Pe gît
o mică loa rtă. Pe umăr sin t
dispuse fosc:icule de linii
verliec1le, iar în spaţiile lă
sate liber se află proeminenţe mici cu vîrful îndreptat în sus şi în jos (fig. 1/5).
diametrul
Dimensiuni:
înălţimeu
gurii 21
cm,
B,5 cm.

Fig. 3. Orndcn Salca. Castron din gronpn ritual,\

9. fragmcntP dintr-o struchină asemănătoare cu prec0Clcnta, ornape umeri cu nervuri verticale reliefate (fig. 1/6).

mc•ntată

10. Fragment din mijlocul unei oale bilronconice, de fapl un umăr
pe care SP află o proeminenţă mică, rotunjită (fig. 1/7).
11. fragment clinlr-un castron uşor bitronconic cu buza dreaptă
şi o toartă sub care, se află o proeminenţă mică (fig. 2/3).
12. Castron aclînc de formă bitronconică, avînd 3 proeminenţe şi o
toartă sub buza lrasă spre intc,rior. Fundul lipseşte (fig. 2/4).
Dimensiuni: diametrul 29 cm, înălţimea 12,5 cm.
13. Strachină mică cu un profil în „S" alungit cu o toartă şi 3 proeminenţe sub buza puţin răsfrîntă (fig. 2/5).
Dimensiuni: cliam0lrul 19 cm, înălţimea 6 cm.
14. Fragmente din care nu se pot reconstitui forme şi care sînt ornamentate: cu linii subţiri (fig. 4/1-3), caneluri înguste verticale
(fig. 4/4-6), caneluri înguste (fig. 4/7-8) şi proeminE'nţe (fig. 4/9-11).
47'
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Primele patru castroane descrise (fig. 1/1.2; 2/1.2} fac parte din
tipul „coif suedez··. cunoscut în mare număr de exemplare în olăria
culturilor Otomani 2 , Vatya3 şi din grupa Hajdubagos~.
Castronul cu buza lobată sau în colţuri poate fi încadrat în acelaşi
tip de yas. Tehnica lobării buzelor. deşi se cnoaşte încă în epoca neolitică şi în bronzul timpuriu (Pecica. ~fokrin, Zimnicea, Derşidaf\ moda
se răspîndeşte abia în bronzul mijlociu, în olăria culturii mormintelor
turnu lare şi apoi a altor populaţii din bazinul carpatic5 şi continuă să
supraYietuiască pînă în Hallstatt A. În acest sens este elocventă descoperirea de la SusanF.
:Motivele cruciforme aplicate pe fundul castroanelor tfig. l_i 1;
fig. 3) sînt o reluare a motiYelor similare din bronzul mijlociu\ ca de
altfel şi cele patru akeole circulare 9 tfig. 2/1). O analogie perfectă. a
asociaţiei moti,·ului cruciform canelat cu cele patru ah·eole situate în
inten·ale, este întilnită însă numai pe un singur fund de vas găsit în
peştera de la Călătea. de pe \·alea Crişului Repede 1'1.
Vasele tronconice avind buzele drepte şi puţin răsfrinte apar în
repertoriul ceramicii. culturii mormintelor tumulare. precum şi al culturii Piliny (faza timpurie) 11 , ambele datate în BrC.
Castroanele bitroncanjce descoperite la Oradea-Salca t fig. 1 I5,6)
reprezintă o formă cunoscută numai în cadrul fazei mijlocii a culturii
~ I. OrdenUich, Paselenia ,. Otomani ,. S\·ele poslednih ra..<copoc, în Dacia .\"S. 7.
1963. p. 134, fig. 15 5. 6; I. Bona, Dif' millkrt? Hrnrrttttif l":igarns und ihrt? siidosllichen Bezieungen, Budapesla, 1975, pi. 138 -I. 139_11, 2; 162 4 etc.
3
I. Bona, op. cit., pi. 32 1, 2: 43/2: 45 'I. 3: 65 5, 11 ele. ·
~ T. Ko,·âcs . .-\ Hajdubo.gosi broiu:kori temeto. in Folia •.\rch. 21, 1970. p. :i9.
fig. 1 14: 3/9
5
lnformatie amabilă de la N. Chidioşan.
" I. Foltiny, Halamsiros es Lousitti kultura nyomoi Szeged komyek.en. io R F,.
4, 1957, fig. 5 3, 8; 12 4; T. Ko\"âcs. A halomsiros k.ullura lelelei az Eszak.alioldt"in. in
Arch Erl. 93, 1966, 2. p. 165, fig. -1/16: 9 6--3 14 3: Idem, Twnu/us cu/ture cemelerif's
ol TiszoffirC'd. în Reg fin, 2, 17. 1975, pi. 1, ~L 3 3; pl 33 3- Idem. op. cit- în
FoliaArch. 21, 1970, p. 39, fig. 8/2. 10; 9 1: I. Ordentlich. op. cit.. fig. 15 3, T. Kemenczei. Die Zag}'\·apâllah·a-Gruppc de-r Pilinyer Kultur. io ..\cta ..\rcHung, 19. 1%,,
p. 2-17. fig. 1-1 5, 8: 15 5
1
I. Slratan, Al. \'ulpe, Der Hugel , on Susani. in PZ 5:!, 19i7, I. fig. 5;"218.:
15 128--130
b I. Bona, op. cil .• pi. 12 15; 139/1. 5; 19-l 13
11 Ibidem, fig. 138 -1
10 Materialele d·n peştera de la G1lătea aparlin unei serii de descoperiri efectuate mai ales in peşterile de pe ,·alea Crişului Repede, care au permis definirea unui
grup cultural. denumit de noi Igrita. Cronologic, obiectivele de la Ciilătea se înscriu ia
prima parte a e\"olutiei aceslui grup, care a durat pe tot parcursul perioadei BrD
(materiale în curs de publicare).
11
T. Kemenczei, op. cil .• fig. 4/1; 6 15; 8 2, T. K.o,·âcs, op. cil"# in lttg Fi:u. ::!.
17, 1975, pi. 2. M. 13/2; pi. 3, M. 25:!; pl 9, M. 91 I pi. 31, M. 335. 3, T. Kemenczei,
Adalok a Karp,âtmedencel haJomsiros kultura \'ăndorlo.sânok ll~rd~~~z în AtthErl.
95, 1968, 2, p. 168. fig. 4 11, 12; 5 14; 9/4
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Piliny 12 , care a fost încadrată la începutul perioadei BrD. Tot în acelaşi mediu găsim corespondenţe 13 şi pentru fragmentul de strachină
reprodus în fig. 2/3.
Praclica aplicării unor nervuri vNticale p0 mijlocul diferit0lor
tipuri ele vase (fig. 1/6) a fost adusă de cultura mormintdor lumulare,
răspîndinclu-se şi în olăria culturilor aferenteu.
Încercarea de reconstituire grafică a formei de oală car0 avea la
mijloc o zonă profilată şi butoane pe partea inferioară (fig. 1/7) nP
trimite spre tipuri de vase cunoscute spre finalul epocii bronzului
(BrC-BrD).
Castronul adînc cu buza trasă în interior (fig. 2/4) est0 cunoscut
începînd din perioada BrC 1·'. În etapa următoare vor apărea şi exemplare cu buza faţetată orizontal şi, în cele din urmă, canelatău;_
Strachina mică, cu buza răsfrîntă (fig. 2/5) are analogii apropiate
în faza timpurie a culturii Piliny, datată în BrC 17 •
Dintre fragmentelP mici, cel ornamentat cu arcade din linii subţiri (fig. 4/1) aparţine probabil unui vas Otomani tîrziu (Hajdubagos) 1~.
Vase avînd caneluri înguste verticale pe mijloc (fig. 4/4-6) s0
cunosc în Bihor printre materiale datat0 la începutul perioadei BrD 111 •
Inventarul prezentat mai sus dovedeşte un amestec dc> populaţii,
care a avut loc spre finele epocii bronzului în nord-vestul României,
în speţă în Bihor. Cel0 cinci castroane, deşi sînt forme evoluate, ne'
indică persistenţa populaţiei autohtone a culturii Otomani. Trebuieşte
însă semnalat că înafară de aceste vase, nici o altă formă nu mai tră
dează acest lucru. Celelalte vase se cunosc fie din repertoriul ceramicii culturii mormintelor tumulare, fie din cultura Piliny. Aportul
Piliny este sugerat şi de faptul că vase tipice ale acestei culturi s0
cunosc din mai multe descoperiri ( cele mai mult0 ineditC') din Bihor
(Andrid, Biharea, Ciriş, Sanislău, Tărian, şi Voivozi). Deplasarea spr0
12

Idem, A Piliny hullt1ra tagolcisa, în Arch Erl, 92, 1065, 1, fig. 8 17; 10 10
Ibidem, fig. 10,'7
14
N. Ka.licz, Kesăbronzhori urnatcmclci !griei hozscg hată.ră.ban, în HO/lff, 2.
1958, pi. 1, 2; T. Kovacs, op. cil., în Rf'gfiiz, 2, 17, 1975, pi. 1, M. 1/1; pi. 21, \f. 217 L
I. Bona, A Tiszakcszi kesăbronzkori Jelelek, în HOME, 3, 1963, pi. 111, 2; O. Tro9mayer, Das Bronzczeillichc Grăbcrfcld bei Tcipe, Budapesl. 1975, pi. 17, M. 218 I;
224/2; 422/1; 518. 2, 3; 656. 7; T. Kemcnczci op. cit., în ActaA.rc/JHtrng, Hl, !96i,
pi. 5/14; 8 6
i:, T. Kemcnczei, op. cit., fig. 1/7; 6/4; 13, 4; T KoYtics, op. cit., în
ArchErt, 93,
1966, 2, fig. 7/1, 8; 12tl; 18/5
16
I. Stratan, Al. Vulpe, op. cit., pi. 10; G. I. Smirnova, Complexele de lip Gci\·aHolihrady, în SCIV A, 25, 1974, 3, p. 363, fig. 2/14, 23
17
T. Kemenczei, op. cit., fiq. U,'14; 10120 (fără proeminente).
18
T. Kovtics, op. cit., în FoliaArch, 21, 1970, fig. 317, 8; I. Ordentlich, op. cit.,
fig. 15/1, 4
rn I. Emodi, O locuinfd de la slirşitul epocii bronzului dcscopcritd la Oradea, în
Lucrări Şliinţilicc, Oradea, 1978, fig. 111, 2 (în curs de apariţie); Idem, Noi dale privind s/Jrşilul epocii bronzului în regiunea Crişurilor (comunicare \inulJ la Coloc\•iul
(VII) privind Epoca Bronzului, Bucureşti, 23-25 XI 1978). A se \·edea şi nota 10.
13
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sud-est a unor grupe Piliny a fost deja semnalată mai demu!F 0 • Form0le ceramice caracteristice tumularilor sînt venite aici probabil prin
intermediul culturii Piliny. Trebuie amintit însă faptul că în Bihor au
apărut, e drept în număr mic, şi matf'riale aparţinătoare culturii mormintelor tumulare, cit şi grupei Hajdubagos (inedite~').
Din analogiile amintite, vas0le aflate pe vatra dPscoperită p0 terasa
Salca, se pot plasa la finele etapei C sau începutul perioadei D a
epocii bronzului. O datar0 mai tîrzie nu <'Sle plauzibilă, deoarece doar
puţine din formele c0ramice al0 a.cestPi descopNiri se mai n,găsesc în
repertoriul olăriei răspîndite în Bihor în cursul perioadei BrD.

UNE FOSSE RITUELLE DE LA FIN DE L'AGE DE BRONZE
DECOUVERTE .-\. ORADEA

(Resume)

L'arliclc dccrit Ic mc1tericl ccramiquc trou,•(, dans unc fossc ritucllc, ckco11vcrtc
l'ocassion des travaux edilitaires exc"~c:ules sur lc1 Lerrase Salc:a d'Oradca.
Le materiei prcsentc, ajoutc â d'autres dccouvertes de m1;me gcnre, prouve
qu'un melange de populations a eu Iicu au debut de la periode BrD cn Bihor, par la
penetration des groupes de la culturc Piliny, qui, ensemblc avec la population autochtone de la culture Otomani - donneront naissance au groupe Igrita, qui a evoluo
dans celte rcgion tout au long de la pcriode BrD.

a

20

K. Horedt, Problemele ceramicii din bronzul l1rziu din Transilvania în Studii

şi comunicări,

Sibiu, 1:1, 1967, p. 145
'
Gr~pa Hajdubagos s-a formal din amestecul populolici Otomani cu cea a eulturu morminll'lor lumularc (T. Kov11cs, op. cit., p. 27)
1
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