UN LOT DE PINTADERE DESCOPERITE
LA PODURI-DEALUL GHINDARU
(JUD. BACĂU)
de Dorin Nicola
Cuvinte cheie: pintadere, eneolitic, Cucuteni, Poduri-Dealul Ghindaru
De-a lungul investigaţiilor în tell-ul de la Poduri-Dealul Ghindaru1 a fost
săpată o suprafaţă care depăşeşte 1500 m2, fiind cercetate, parţial sau integral,
peste 100 de construcţii, numeroase gropi (dintre care unele cu depuneri
rituale), prin intermediul cărora s-au obţinut informaţii importante cu privire la
modul de viaţă al comunităţilor neo-eneolitice de aici, planimetria aşezării în
ansamblul ei, tipurile de locuinţe, amenajările defensive, activităţile cotidiene,
relaţiile de schimb, plantele cultivate şi flora spontană, speciile de animale
domestice crescute de locuitorii din aşezările tell-ului, precum şi despre
animalele sălbatice vânate de către aceştia, identificându-se totodată şi unele
aspecte ale tipului antropologic al locuitorilor.
Cu ocazia săpăturilor arheologice din acest sit, o mare cantitate de
artefacte din piatră, os, ceramică şi metal au intrat, în parte, în patrimoniul
Muzeului de Istorie şi Arheologie Piatra Neamţ, unde au făcut deja obiectul
unor numeroase lucrări ştiinţifice2, analize de laborator, expoziţii permanente
sau temporare, colocvii şi sesiuni ştiinţifice interne sau internaţionale, fiind
astfel păstrate, restaurate, conservate, cercetate şi valorificate din punctul de
1

2

Staţiunea, descoperită în anul 1978, a fost investigată prin săpături arheologice sistematice din
1979 şi până în prezent. Vezi pe larg D. Monah et alii, Poduri-Dealul Ghindaru. O Troie în
Subcarpaţii Moldovei, BMA, XIII, Piatra Neamţ, 2003; Gh. Dumitroaia et alii, Primul Muzeu
Cucuteni din România, BMA, XV, Piatra Neamţ, 2005; Gh. Dumitroaia et alii, Poduri-Dealul
Ghindaru. Cercetările arheologice din caseta C. 2005-2009, BMA, XXII, Piatra Neamţ, 2009.
Referinţe bibliografice asupra tell-ului, investigaţiilor din hinterlandul acestuia, comunicărilor
ştiinţifice, colocviilor şi simpozioanelor dedicate lui, precum şi titlurile celor mai importante sinteze
în care sunt reflectate materiale şi informaţii despre tell, vezi la D. Monah et alii, op. cit., p. 82-86.
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vedere ştiinţific în folosul tuturor celor interesaţi de arheologie şi de această
staţiune preistorică de excepţie.
În rândul acestor materiale, în colecţia Muzeului de Istorie şi Arheologie
din Piatra Neamţ se înscriu şi cele care fac parte din categoria pintaderelor, pe
care le prezentăm în rândurile de mai jos3:
1. Pintaderă, nr. inv. 11.100 (fig. 1/1)
- Campania 1981; S. III, retaluzare profil est;
- D max. 62 mm; H max. 28 mm.
Piesa este întreagă, are discul plat, de formă rotundă
şi apucătoarea tronconică, cu extremitatea rotunjită. Discul,
ale cărui margini sunt uşor ridicate (astfel că aplicarea sa pe
o suprafaţă dură nu creează o amprentă completă), este
decorat cu o spirală simplă concentrică (cu trei spire), realizată dintr-o canelură fină,
amplă. A fost confecţionată din pastă fină, omogenă, acoperită cu o angobă ce
păstrează lustrul din vechime şi este arsă uniform, având culoarea neagră.
Bibliografie: D. Monah et alii, Poduri-Dealul Ghindaru. O Troie în Subcarpaţii
Moldovei, p. 118, 197, nr. 222; Gh. Dumitroaia et alii, Primul Muzeu Cucuteni din
România, p. 161, nr. 189.

2. Pintaderă, nr. inv. 10.868 (fig. 1/2)
- Campania 1982; S. III, 6, -2,10 m, L. 16B;
- D max. 67 mm; H max. 37 mm.
Piesa, care a fost spartă din vechime în trei
fragmente, este întregită. Discul este plat, de formă
rotundă; apucătoarea, rectangulară, cu colţurile rotunjite,
este perforată transversal. Discul este decorat cu o spirală
dublă concentrică (cu cinci spire), realizată printr-o canelură fină, îngustă.
Modelată îngrijit (discul cu mai mare atenţie decât restul piesei), din pastă fină,
omogenă, pintadera a fost acoperită cu o angobă. Piesa prezintă urme de ardere
secundară, culoarea sa devenind cenuşie-negricioasă.
Bibliografie: D. Monah et alii, Poduri-Dealul Ghindaru. O Troie …, p. 197, nr. 219.

3

Un număr de opt piese din acest lot au fost publicate anterior în lucrările: D. Monah et alii,
Săpăturile arheologice din tell-ul cucutenian Dealul Ghindaru, com. Poduri, jud. Bacău, în CA, V,
1982, Pl. IV/5, Pl. V/1, 5; J. Makkay, Early stamp seals in South-East Europe, Akadémiai Kiadó,
Budapest, 1984, p. 71 (nr. 309-311); D. Monah et alii, Poduri-Dealul Ghindaru. O Troie …, p.
197-198, nr. 219, 220, 221, 222, 223, 224; J. Makkay, Supplement to the Early stamp seals in
South-East Europe, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2005, p. 31-32, nr. 89-96, Pl. 23.
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3. Pintaderă, nr. inv. 13.993 (fig. 1/3)
- Campania 1982;
- D max. 50 mm; H max. 23 mm.
Piesa, fragmentară – atât discul, cât şi apucătoarea
(probabil conică) – a fost restaurată. Discul este plat, de
formă ovală, decorat cu o spirală simplă, concentrică (cu
cinci spire) realizată printr-o canelură fină, îngustă. A
fost confecţionată din pastă fină, arsă neuniform, de culoare cărămizie.
Suprafaţa discului a fost realizată mai îngrijit decât restul piesei.
Bibliografie: D. Monah et alii, Poduri-Dealul Ghindaru. O Troie …, p. 198, nr. 223.

4. Pintaderă, nr. inv. 16.998 (fig. 1/4)
- Campania 1990; Cas. A, F17, -1,70 m;
- D max. 47 mm; H max. 32 mm.
Păstrată întreagă, această pintaderă are discul
rotund şi apucătoarea conică. Discul, care nu este
perfect plat, având marginea mai ridicată pe circa o
treime din rază, a fost decorat prin canelare cu o
spirală simplă concentrică, largă, cu un relief puţin pronunţat. Reprezentarea
spiralei este descentrată faţă de suprafaţa discului. Confecţionată dintr-o
pastă omogenă, arsă neuniform, de culoare gălbui-roşiatică, piesa a fost
acoperită cu o angobă fină, lucioasă, în cea mai mare parte pierdută.
Bibliografie: D. Monah et alii, Poduri-Dealul Ghindaru. O Troie …, p. 198, nr. 224.

5. Pintaderă, nr. inv. 24.548 (fig. 2/1)
- Campania 1990; Cas. A, J14, -1,80 m;
- D max. 47 mm, D min. 43 mm; H max. 31 mm.
Piesa, bine păstrată, are discul oval, convex, iar
apucătoarea este de formă tronconică, cu extremitatea
uşor rotunjită şi cu două alveolări laterale pentru o
mai bună prindere. Discul, care este uşor ciobit din
vechime, este decorat cu o canelură fină, amplă, sub forma unei spirale
simple, concentrice. Suprafaţa acestuia, mai îngrijit lucrată decât restul
corpului piesei, a fost acoperită cu o angobă brună, lucioasă, păstrată parţial.
Pintadera a fost confecţionată din pastă fină, omogenă, arsă uniform, având
culoarea neagră.
Bibliografie: inedită.
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6. Pintaderă, nr. inv. 28.000 (fig. 2/2)
- Campania 1990; Cas. A, I9, -1,60 m;
- D max. 50 mm; H max. 28 mm;
Piesa este bine păstrată, având discul de formă
ovală, plată şi apucătoarea – al cărei vârf lipseşte din
vechime – de formă conică. Discul este decorat prin
aplicarea unei nervuri sub forma unei spirale duble,
concentrice (cu două spire). Modelată din pastă fină, omogenă, piesa a fost
lucrată îngrijit, fiind bine arsă, având culoarea brun-cenuşie. Probabil şi
datorită tehnicii utilizate, decorul nu prezintă aceeaşi fineţe de execuţie ca la
celelalte piese din lot.
Bibliografie: inedită.

7. Pintaderă, nr. inv. 18.040 (fig. 2/3)
- Campania 1995; Cas. A, I13, -2,20 m;
- D max. 70 mm; H max. 50 mm;
Încadrată categoriei pintaderelor doar datorită
formei, fiind lipsită de decorul în relief caracteristic,
această piesă are discul de formă rotundă, uşor concavă,
şi apucătoarea dreptunghiulară, perforată transversal şi
cu extremitatea rotunjită. Suprafaţa discului (a cărui margine este uşor
ciobită), netedă, păstrează urme de pictură roşie. Modelată îngrijit, dintr-o
pastă fină, omogenă, bine arsă, de culoare gălbui-roşiatică. Suprafaţa discului
prezintă mai multe fisuri, datorate probabil arderii.
Bibliografie: inedită.

8. Pintaderă, nr. inv. 25.352 (fig. 2/4)
- Campania 1995; Cas. A, A10, -1,90 m;
- D max. 55 mm; H max. 38 mm;
Piesa, restaurată, se păstrează fragmentar, având
ruptă din vechime circa o treime din suprafaţa discului
(care este de formă rotundă, plată). Apucătoarea este
înaltă,
perforată
transversal,
cu
extremitatea
rectangulară. Decorul discului a fost realizat destul de neglijent, prin canelare,
reprezentând o spirală simplă concentrică (cu patru spire). Modelată din pastă
fină, omogenă, de culoare cafeniu-gălbuie, piesa prezintă, atât pe disc, cât şi
pe apucătoare, pete roşietice şi brune datorate arderii.
Bibliografie: inedită.
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9. Pintaderă, nr. inv. 25.353 (fig. 3/1)
- Campania 1995; Cas. A, J13, -1,90 m;
- D max. 47 mm; H max. 30 mm;
Păstrată parţial (apucătoarea, lipsă din vechime, a
fost restaurată), această pintaderă este modelată îngrijit,
dintr-o pastă omogenă, fină, de culoare brun-cafenie, cu
pete. Discul, relativ plat, este decorat cu o spirală
concentrică simplă (cu şase spire), realizată prin incizie. Centrul este marcat
printr-o pastilă de lut, ce are în mijloc o impresiune punctiformă. Marginea
discului este împodobită cu mici crestături verticale. Modelarea şi decorarea
piesei s-au realizat îngrijit.
Bibliografie: inedită.

10. Pintaderă, nr. inv. 25.262 (fig. 3/2)
- Campania 1996; Cas. A, J10, -2,50 m;
- D max. 52 mm; H max. 21 mm;
Piesa, întreagă, este compusă dintr-un disc plat,
de formă rotundă şi o apucătoare având aspectul unei
tortiţe tubulare perforate transversal. Decorul în spirală
simplă, concentrică (cu cinci spire) care împodobeşte
discul a fost realizat relativ îngrijit, prin incizie. Probabil că întreaga piesă,
care este modelată dintr-o pastă omogenă, de culoare gri-verzuie, a fost
acoperită cu o angobă ceva mai negricioasă, fină, din care se mai păstrează
vagi urme pe suprafaţa excizată.
Bibliografie: inedită.

11. Pintaderă, nr. inv. 25.093 (fig. 3/3)
- Campania 2005; Cas. C, A9, -1,04 m;
- D max. 55 mm; H max. 30 mm;
Păstrată aproape întreagă (ciobită uşor),
restaurată, această pintaderă are discul de formă
rotundă şi o apucătoare relativ conică, subţiată prin
presare spre vârf, pentru o mai bună prindere. Decorul,
reprezentând o spirală simplă, concentrică, este realizat îngrijit, printr-o
canelură îngustă şi adâncă. A fost confecţionată din pastă semifină, arsă
oxidant, de culoare roşie-cărămizie.
Bibliografie: Gh. Dumitroaia et alii, Poduri-Dealul Ghindaru. Cercetările
arheologice din caseta C - 2005-2009, p. 117, nr. 295.
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12. Pintaderă, nr. inv. 25.623 (fig. 3/4)
- Campania 2006; Cas. C, E12, -1,53 m, L. 1;
- D max. 55 mm; H max. 25 mm;
Păstrată fragmentar, piesa are discul ciobit în două
locuri şi apucătoarea ruptă din vechime la nivelul
perforaţie transversale (aproape de bază). Discul, rotund
şi plat, este decorat cu linii incizate dispuse în patru
câmpuri, orientate în unghi de 90° unul faţă de celălalt (câte trei incizii paralele
în trei dintre câmpuri şi patru în cel din urmă). A fost confecţionată din pastă
fină, arsă oxidant, de culoare gălbui-roşiatică.
Bibliografie: Gh. Dumitroaia et alii, Poduri-Dealul Ghindaru. Cercetările
arheologice …, p. 117, nr. 296.

13. Pintaderă, nr. inv. 25.622 (fig. 4/1)
- Campania 2007; Cas. C, D15, -3,75/3,90 m;
- D max. 25 mm; H max. 10 mm;
Piesa, de formă conică, are discul întreg şi
apucătoarea ruptă din vechime. Discul, care este rotund
şi plat, este decorat îngrijit cu o spirală concentrică
simplă (cu două spire), realizată prin excizie. Modelată
atent, dintr-o pastă omogenă, fină, de culoare neagră. Suprafaţa discului este
aspră, angoba din această zonă a piesei fiind complet îndepărtată.
Bibliografie: Gh. Dumitroaia et alii, Poduri-Dealul Ghindaru. Cercetările
arheologice …, p. 116, nr. 292.

14. Pintaderă, nr. inv. 25.624 (fig. 4/2)
- Campania 2007; Cas. C, H14, -3,15/3,35 m;
- D max. 60 mm; H max. 35 mm;
Având discul de formă ovală (ciobit uşor) şi
apucătoarea conică (cu vârful rupt din vechime),
această pintaderă este bine păstrată, Discul este decorat
cu o spirală concentrică simplă (cu trei spire), realizată
dintr-o canelură largă. Suprafaţa acestuia, plată, este uşor denivelată şi la
aplicare nu lasă o amprentă completă. Se observă o tratare mai îngrijită a părţii
active (netezită, decorată cu atenţie, acoperită cu o angobă fină) în raport cu
restul piesei. Modelată din pastă fină, omogenă, piesa are culoare cenuşie, cu
nuanţe gălbui sau mai închise, spre negru.
Bibliografie: Gh. Dumitroaia et alii, Poduri-Dealul Ghindaru. Cercetările
arheologice …, p. 117, nr. 297.
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15. Pintaderă, nr. inv. 24.585 (fig. 4/4)
- Campania 2009; Cas. C, G7, -2,05 m;
- D max. 50 mm; H max. 35 mm;
Lucrată din pastă fină, omogenă, piesa este bine
păstrată. Discul, plat şi rotund, este uşor ciobit, iar
apucătoarea, de asemenea ciobită, este masivă, rectangulară.
Decorul, o spirală concentrică simplă (cu trei spire) este
realizat printr-o canelură fină. Discul este acoperit cu o angobă fină, lucioasă şi are
culoarea cenuşie, cu pete cafenii şi negre. Apucătoarea, mai neglijent modelată, este
de culoare cafeniu-albicioasă, cu pete cărămizii şi cenuşii.
Bibliografie: Gh. Dumitroaia et alii, Poduri-Dealul Ghindaru. Cercetările
arheologice …, p. 117, nr. 294 (numărul de inventar cu care apare în catalog, 25.510,
este tipărit greşit).

16. Pintaderă, nr. inv. 24.595 (fig. 4/5)
- Campania 2009; Cas. C, C7, - 1,80 m, L. 9 (podea);
- D max. 70 mm; H max. 50 mm;
Piesa este întreagă, având discul convex, de formă
rotundă. Apucătoarea este tronconică, cu capetele rotunjite,
perforată transversal în apropierea bazei. Decorul constă
într-o spirală concentrică simplă (cu trei spire), realizată
printr-o excizie. Tehnica de execuţie este destul de neglijentă. Pintadera a fost
confecţionată din pastă fină, omogenă, de culoare gălbui-roşiatică. Mai mult de o
treime din corpul piesei este de culoare brun închis, fie ca urmare a arderi
incomplete, fie în urma arderii secundare.
Bibliografie: Gh. Dumitroaia et alii, Poduri-Dealul Ghindaru. Cercetările
arheologice …, p. 118, nr. 298.

17. Pintaderă, nr. inv. 24.596 (fig. 4/3)
- Campania 2009; Cas. C, D8, -2,01 m, L 9 (podea);
- D max. 40 mm; H max. 25 mm;
Piesa este bine păstrată, având discul plat, de formă
rotundă, iar apucătoarea conică (cu vârful rupt din vechime).
Decorul, în spirală concentrică simplă (cu două spire) este
realizat printr-o canelură uşor adâncită. Modelată dintr-o
pastă fină, omogenă, de culoare cafenie cu pete negre, pintadera a fost acoperită cu o
angobă care pe alocuri a fost îndepărtată (în special pe muchiile canelurii).
Bibliografie: Gh. Dumitroaia et alii, Poduri-Dealul Ghindaru. Cercetările
arheologice …, p. 117, nr. 293 (numărul de inventar cu care apare în catalog, 25.509,
este tipărit greşit).
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În afara pieselor descrise mai sus, din aceeaşi categorie mai fac parte
patru alte pintadere, descoperite tot la Poduri şi aflate în patrimoniul altor
instituţii. Fără a insista asupra acestora, şi pentru a întregi catalogul de mai sus,
le amintim aici sub forma în care au fost publicate iniţial.
Pintaderă
- Campania 1980; S. II-III;
- D max. 35 mm; H max. 20 mm;
Piesa, întreagă, are discul rotund şi o apucătoare
dreptunghiulară, rotunjită spre vârf. Decorul constă într-o spirală
concentrică simplă (cu cinci spire), incizată.
Bibliografie: D. Monah, et alii, Săpăturile arheologice din tell-ul cucutenian
Dealul Ghindaru, com. Poduri, jud. Bacău, în CA, V, 1982, p. 9-22, fig. 5 pl. IV.

Pintaderă
- Campania 1980; S. II-III;
- D max. 24 mm; H max. 28 mm;
Piesa este fragmentară, cu discul rotund şi o apucătoare
romboidală, uşor subţiată spre mijloc. Decorul, realizat printr-o
incizie uşor adâncită, constă în romburi care se întretaie.
Bibliografie: D. Monah, et alii, Săpăturile arheologice …, p. 9-22, fig. 1 pl. V.

Pintaderă
- D max. 64 mm; H max. 38 mm;
Piesa este întreagă, cu discul rotundă şi o apucătoare
dreptunghiulară perforată transversal. Decorul, o spirală
concentrică simplă (cu şapte spire), este realizat printr-o canelură
fină. A fost modelată din pastă fină, de calitate bună. A fost
acoperită cu o angobă fină, de culoare roşiatică.
Bibliografie: D. Monah et alii, Poduri-Dealul Ghindaru. O Troie …, p. 197, nr. 220.

Pintaderă
- D max. 68 mm; H max. 33 mm;
Piesa este întreagă, având discul de formă rotundă şi o
apucătoare relativ triunghiulară, cu marginea superioară
arcuită. Decorul, în spirală (cu şase spire), este realizat printr-o
canelură fină. A fost confecţionată din pastă de calitate bună şi este arsă uniform,
având culoare gălbuie. Piesa prezintă urme de ardere secundară, în urma căreia
culoarea sa a devenit cenuşie.
Bibliografie: D. Monah et alii, Poduri-Dealul Ghindaru. O Troie …, p. 197, nr. 221.
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∗∗∗
Privind în ansamblu lotul de pintadere prezentat, am încercat să
individualizăm trăsăturile caracteristice ale acestora, ţinând cont de calitatea şi
modul de ardere al pastei din care au fost confecţionate, forma şi decorul
pieselor, precum şi de tipologia specifică pentru categoria în care se încadrează.
Pornind de la aceste observaţii am trecut în revistă şi interpretările privind
funcţionalitatea şi maniera de utilizare a acestor obiecte, în paralel cu încadrarea
lor chorologică şi cronologică.
Pasta. Modelarea. În general, deşi se cunosc şi unele exemplare (rare)
realizate din piatră4 se consideră că, cel mai adesea, pintaderele erau
confecţionate dintr-un lut obişnuit, pe care meşterii artizani îl obţineau din surse
locale relativ accesibile, prelucrându-l în paralel cu alte artefacte având la bază
utilizarea argilei, precum vasele şi figurinele ceramice sau alte obiecte din lut,
impresia generală fiind aceea potrivit căreia, aceste creaţii din lut ars erau
realizate de oameni într-un mod intern de producţie, relativ nespecializat,
utilizând resurse preexistente aflate la îndemână, investind foarte puţin în
materii prime, timp de prelucrare şi meşteşuguri5.
Cu siguranţă, pentru comunităţile eneolitice de pe tell-ul de la Poduri (şi nu
numai) confecţionarea pintaderelor nu constituie un meşteşug separat de cel al
olăriei. Mărturie în acest sens stă lipsa până în acest moment în situl menţionat a
unor pintadere care să fi fost lucrate dintr-un alt material decât lutul, precum şi
calitatea bună a produselor realizate.
Prepararea pastei fine şi dense, utilizarea unor tehnici precum excizia,
canelarea şi a unor elemente decorative specifice (în cazul de faţă, cel mai
adesea, spirala) inventate sau adoptate în timpul culturii Precucuteni, au fost
duse la perfecţiune de către olarii cucutenieni. Aşa cum s-a subliniat şi
anterior, din punct de vedere tehnologic, ceramica cucuteniană este fără
reproş6. De la pregătirea pastei până la arderea obiectelor meşteşugarii
eneolitici dau dovadă de măiestrie.
Pasta din care au fost confecţionate piesele din lotul prezentat în rândurile
de mai sus este, aproape fără excepţie fină, omogenă. Modelarea este una
4

Vezi în acest sens, pentru descoperirile din Grecia, A. Prijatelj, Digging the neolithic stampseals of the South-East Europe from archaeological deposits, texts and mental constructs, în
DocPraehist, XXXIV, 2007, p. 240 şi nota 8.
5
Cf. R. Skeates, Embodiment and visual reproduction in the Neolithic: the case of stamped
symbols, în DocPraehist, XXXV, 2008, p. 180.
6
Cf. D. Monah, Religie şi artă în cultura Cucuteni, în Gh. Dumitroaia et alii, Primul muzeu …,
p. 166.
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îngrijită, dar de cele mai multe ori o atenţie specială a fost acordată doar
suprafeţei decorate a discului, corpul pieselor fiind doar sumar netezit. De
asemenea, la cele mai multe dintre piesele prezentate decorul este realizat cu
atenţie, iar suprafaţa decorată este acoperită cu o angobă fină.
În funcţie de tipul de ardere, culoarea finală a pintaderelor de la PoduriDealul Ghindaru variază, de la cenuşie-negricioasă, neagră, brun-cenuşie, brunroşcată, brună, roşu-cărămizie, cărămizie, la gălbui-roşiatică.
Pentru obţinerea unei asemenea game de culori ca urmare a arderii
primare, probabil că piesele au putut fi arse atât pe vetre simple sau în cuptoare,
cât şi pe ruguri, cel mai probabil împreună cu alte artefacte, controlarea mai
mult sau mai puţin deliberată a arderii oxidante sau reducătoare ducând la
culoarea finală a piesei, mată (închisă la culoare-neagră) sau pământie (nuanţe
de la maroniu spre roşu-gălbui)7.
Tipologia8. În ceea ce priveşte forma, lotul prezentat de noi, destul de
unitar (fig. 5/2), cuprinde două dintre categoriile definite pentru acest tip de
piese9. Majoritare sunt pintaderele cu apucătoarea modelată tronconic sau
cilindric prevăzută cu o perforaţie transversală circulară, în timp ce partea activă
este de formă circulară sau uşor ovală, de grosime diferită. O variantă a tipului,
reprezentată printr-o singură piesă, are apucătoarea înlocuită de o mică tortiţă
tubulară, perforată transversal, în timp ce la o altă piesă apucătoarea prezintă, în
locul perforaţiei, două alveolări.
A doua categorie este compusă din piesele a căror apucătoare este conică
sau quasi-conică, neperforată.
În ceea ce priveşte discul, acesta este aproape întotdeauna plat.
Decorul (fig. 5/1). De cele mai multe ori motivele decorative de pe
obiecte sunt interpretate ca fiind rezultatul unei compoziţii de semne10,
numeroase studii11 fiind dedicate analizei sistemelor de clasificare referitoare la
7

Cf. R. Skeates, loc cit..
O sinteză relativ recentă dedicată acestei probleme este cea realizată de către D.N. Popovici:
Observations about the Pintaderas from the Cucuteni Culture Area in Romania, în CA, XIII,
2006, p. 173-187. Vezi şi J. Makkay, Early stamp seals …
9
În stabilirea tipologiei sunt avute în vedere cele două părţi componente ale pieselor, respectiv
mânerul sau apucătoarea şi partea activă – prevăzută în cele mai multe cazuri cu un decor
realizat prin canelură, incizie sau excizie.
10
Cf. V. Nikolov, Календарна интерпретация на култовата сцена от Овчарово, în ИИ, 18,
1991, 97-102; A. Radunceva Къснонеолитното общество в българските земи, în РП, 32,
Sofia, 2003, p. 284; D. Chernakov, Календарно изображение върху керамичен олтар от
Русенската селищна могила, in Юбилеен сборник в чест на проф. Йордан Йорданов,
Veliko Tîrnovo, 2003, p. 217-219; apud D. Chernakov, Eneolithic ceramic tablets (altars) from
Bulgaria, în Pontica, 41, p. 69.
11
Vezi M. Gimbutas, The Civilisation of the Goddess, San Francisco, 1991; G. Lazarovici, Fl.
Draşovean, Z. Maxim, The Eagle - the Bird of death, regeneration resurrection and messenger
8
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semantica şi semnificaţia unor astfel de semne, aplicate în mod repetat şi
conştient asupra unor obiecte preistorice.
Referitor la sistemul de semne apărut în neoliticul timpuriu, identificat pe
ornamentele incizate ale ceramicii sau în mod independent pe pintadere şi pe
capacele sau fundurile vaselor – pintaderele reprezentând principalul purtător al
complexului neolitic de semne12 –, s-au exprimat diverse ipoteze, în special de
către cercetătorii bulgari13.
Analiza pintaderelor neo-eneolitice a arătat că elementele decorative şi
combinaţiile acestora sunt extrem de variate (fig. 6), iar în acest context
uniformitatea decorativă a lotului prezentat de noi iese în evidenţă.
Elementul de decor cel mai des întâlnit la piesele ce compun lotul de
pintadere de la Poduri-Dealul Gindaru, este spirala14 concentrică, simplă (14
exemplare), sau dublă (o singură piesă – fig. 2/2) cu două până la cinci spire,
redată fie printr-o canelură fină, fie prin excizie sau incizie.
Cazuri particulare, reprezentate prin câte un exemplar, sunt date fie de
utilizarea decorului compus din linii imprimate, dispuse în unghi (fig. 3/4), fie
de lipsa oricărui element de decor în relief (fig. 2/3).
Funcţionalitate şi utilizare. În literatura arheologică s-au exprimat
puncte de vedere diverse referitoare la funcţionalitatea acestor artefacte.
Pintaderele au putut fi folosite şi preţuite atât în context cotidian cât şi ritual,
drept instrumente de aplicare a unor însemne15 sau ca obiecte de podoabă16,
of Gods. Archaeological and ethnological problems, în Tibiscum, 10, 2000, p. 57-68; Gh.
Lazarovici, Fl. Draşovean, Z. Maxim, The eye - symbol, gesture, expression, în Tibiscum, 10,
2000, p. 115-128; J. Makkay, The Late Neolithic Tordos Group of Signs, în Alba Regia, 10,
1969, p. 9-50; I. Paul, Mitograma de acum opt milenii, în Atheneum, 1, 1990, p. 28; N. Vlassa,
Neoliticul Transilvaniei. Studii, articole, note, BMNap, 3, Cluj-Napoca, 1976; S. Winn, The
Sings of the Vinča Culture, 1973.
12
Vezi H. Todorova, I Vajsov, Novokameniata epoha v Bulgaria, în Nauka i izkustvo, Sofia,
1993, p. 229, fig. 226.
13
Vezi nota 9.
14
Pentru pintaderele decorate cu spirale descoperite în arealele de răspândire ale culturilor
Cucuteni şi Gumelniţa, vezi, mai recent, D.N. Popovici, op. cit., p. 173-174; E. Paveleţ, L.
Grigoraş, Catalogul pintaderelor din colecţia de arheologie a Muzeului Judeţean Buzău, în
Musaios, XI, Buzău, 2006, p. 38 cu notele 5-20 cu bibliografia indicată; D.L. Buzea, A.
Kovacs, Pintadere descoperite la Păuleni-Ciuc „Dâmbul Cetăţii”. Cultura Cucuteni-Ariuşd, în
Angustia, 14, 2010, p. 129, 140; L. Istina, Pintadere descoperite în situl cucutenian de la
Fulgeriş, jud. Bacău, în MemAntiq, XXV-XXIV (2008-2009), 2010, p. 171-179.
15
Vezi în acest sens experimentele realizate de A. Prijatelj, op. cit., p. 231-256, precum şi interpretările
lui J. G Younger, A Balkan-Aegean-Anatolian Glyptic Koine in the Neolithicand EBA Periods. online http://people.ku.edu/~jyounger/articles/1995; J. Chapmann, Fragmentation in Archaeology.
People, Places and Broken Objects in the Prehistory of South-Eastern Europe, Routledge, London,
2000, p. 89-91, 225; E. Montagnari Kokelj, Evidence of long distance connections at the edge of the
Balkans: economic or symbolic value, în L. Nikolova (ed.), Early Symbolic Systems for
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fiind purtate ca amulete, cu sensul de a conferi protecţie magică şi putere asupra
unor persoane sau bunuri personale marcate prin intermediul unui ritual,
figurând o serie variată de semne familiare specifice culturii respective17.
Aceste puternice simboluri culturale ar fi putut evidenţia, în mod repetat,
relaţii cultural-sociale18 între numeroase categorii de obiecte şi persoane,
subordonate varietăţii contextuale de activităţi şi practici rituale, de-a lungul
cărora ele erau înfăţişate şi folosite public, pe o durată apreciabilă de timp.
Ele ar fi putut fi utilizate cu scopul de a conferi, arăta, întări şi a reproduce o
gamă semnificativă de concepte culturale sau personale, cu referire la clasificare,
identitate, statut, genealogie, producţie, posesie-proprietate19, ordine, autoritate,
protecţie, fertilitate, potenţă, calitate, autenticitate, moralitate şi valoare.
Actul în sine de a aplica o ştampilă (un însemn, o marcă, un simbol)
căpăta astfel aceeaşi importanţă, motivele decorative aplicate artefactelor
legându-i pe oameni de obiecte şi de proiectele sociale pe care le presupun
lucrurile cărora le sunt destinate20.
Utilizarea pintaderelor într-un context cotidian poate fi sugerată şi de
descoperirea a patru dintre piesele prezentate în rândurile de mai sus în
interiorul unor locuinţe (între care două exemplare în aceeaşi locuinţă).
Folosirea21 acestui tip de piese ca mijloc, probabil simbolistic, de intrarelaţionare22 în cadrul comunităţii prin tatuare pe pielea umană sau pictare pe
Communications in South East Europe, BAR International Series 1139, 2003, p. 361-369; Ç.
Çilingiroğlu, The concept of „Neolithic package”: considering its meaning and applicability, în M.
Budja (ed.), 12th Neolithic Studies, DocPraehist, XXXII, 2005, p. 1-13.
16
Vezi T. Dzhanfezova, Neolithic pintaderas in Bulgaria: typology and comments on their
ornamentation, în L. Nikolova, op. cit., p. 97–108; T. Kuncheva-Russeva, Ceramic pintaderas
from Nova Zagora region (southeast Bulgaria), în L. Nikolova, op. cit., p. 109–111.
17
Cf. R. Skeates, Neolithic stamps: cultural patterns, processes and potencies, în CAJ, 17, (2), 2007,
p. 186; S.M.M. Winn, Pre-Writing in Souteastern Europe: the Sign Systhem of the Vinča culture
cca. 4000 B.C., Western Publishers, Calgary 1981.
18
Cf. H. Todorova, I. Vajsov, op. cit., p. 233, 280, apud M. Merlini, An Inquiry into Clues of Literacy in
Neolithic and Copper Age Southeastern Europe, în ATS, VIII, 2009, p. 99.
19
Cu referire mai ales la marca/semnătura de meşter olar, pe vasele ceramice vezi F. Kammerzell,
Defining and Describing Non-Textual Marking Systems, în Non-textual markings systems, writing
and pseudo script from prehistory to present times, International conference, Berlin, 2007, apud
M. Merlini, op. cit., p. 95. Vezi în continuare şi A. Onnasoglou, Seals, în G.A.
Papathanassopoulos (ed.), Neolithic culture in Greece, Athens, 1996, p. 163-164.
20
. Cf. R. Skeates, op. cit., p. 195; vezi şi A. Gell, Art and Agency: an Anthropological Theory,
Clarendon Press, Oxford, 1998, p. 74; M. O’Hanlon, Reading the skin: Adornment, Display and
Society among the Wahgi, British Museum Publications, London, 1989; A. Rubin (ed.), Marks
of Civilization: Artistic Transformations of the Human Body, Museum of Cultural History,
University of California, 1988; C. Schuster, E. Carpenter, Patterns that Connect: Social
Symbolism in Ancient and Tribal Art, New York, 1996.
21
Cf. E. Paveleţ, L. Grigoraş, op. cit., nota 21. Studii privind pintaderele şi complexitatea
interpretării funcţionalităţii lor au fost publicate de J. Makkay, Early stamp seals …, p. 7-8; T.
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obiecte23, precum şi ca mijloc de colorare şi decorare a textilelor24, a fost pusă de
unii dintre cercetători în directă corelaţie cu intenţia de a vehicula anumite sisteme
de comunicare25, cu accent pe latura identitară26 a unor bunuri sau persoane.
Prin ataşare la corpul uman27, mai ales în depuneri funerare cu
semnificaţie simbolică, ar sugera că, probabil, în anumite situaţii, acestora le era
atribuită o anumită valoare, ca instrumente extrem de atent îngrijite, cu
semnificaţie culturală, asociate în mod intim cu corpul unor anumiţi indivizi
care nu se puteau lipsi de ele, nici măcar prin moarte.
Transmiterea de informaţii28 era în permanenţă receptată şi dincolo de arealul
iniţial de emergenţă, mai ales cu ocazia schimburilor sau importurilor culturale29.
Dzhanfezova, Ornamentation of the Neolitic Pintaderas in Bulgaria (Typology and
Comparison with the Decoration of Other Finds), 2002: www.iianthropology.org/
sumDzhanfezova.html; Eadem, The possible functions of the seals. Some considerations, în Gh.
Dumitroaia et alii (eds.), Cucuteni 120 ans des recherches. Le temps du bilan, Piatra Neamţ,
2005, p. 309-331.
22
Cf. D. W. Bailey, Chronotypic tension in Bulgarian Prehistory: 6500-3500 B.C., în WA, 25 (2),
1993, p. 212; Idem, Balkan Prehistory: Exclusion, incorporation and identity, Routledge,
London, 2000; P. Halstead, The economy has a normal surplus: economic stability and social
change among early farming communities of Thessaly, Greece, în P. Halstead, P. O’Shea
(eds.), Bad Year Economics, Cultural Responses to Risk and Uncertainty, Cambridge
University Press, Cambridge, 1989, p. 74.
23
Astfel de ipoteze au fost enunţate încă din prima jumătate a sec. XX – vezi C. Matasă,
Frumuşica. Village préhistorique à céramique peinte dans la Moldavie du nord Roumanie,
Bucureşti, 1946, p. 72-73; Vl. Dumitrescu, Hăbăşeşti, 1967, p. 36; Idem, Arta preistorică în
România, Bucureşti, p. 484. Mai pe larg despre posibilele funcţionalităţi ale pintaderelor vezi
T. Dzhanfezova, op. cit., p. 320-322; G. Naumov, Imprints of the Neolithic mind – clay stamps
from the Republic of Macedoania, în DocPraehist, XXV, 2008, p. 186; vezi şi O. CornaggiaCastilione, Origini e distribuzione delle pintaderas preistoriche „euro-asiatiche”, în Rivista di
Scienze Preistoriche, 11, 1956, p. 123-153; J. Mellart, Çatal Hüyük. A Neolithic Town in
Anatolia, London, 1967, p. 220; J. Makkay, op. cit., p. 91; A. Prijatelj, Digging the Neolithic
stamp-seals of SE Europe …, p. 242, fig. 6.
24
Vezi în acest sens lucrările deja citate J. Mellart, loc. cit.; Makkay, loc. cit., precum şi C. Perlès, The
Early Neolithic in Greece. The first farming communities in Europe, Cambridge, 2001, p. 252; M.
Budja (ed.), Seals, Contracts and Tokens in the Balkans Early Neolithic, în 10th Neolithic Studies.
DocPraehist, XXX, 2003, p. 119; A. Prijatelj, op. cit., p. 241.
25
În acest sens la G. Naumov, loc. cit., cu trimiteri la M.M.G.P. Akkermans, M. Verheoven, An
Image of Complexity:The Burnt village at Late Neolithic Sabi Abyad, Syria, în AJA, 99, 1995,
p. 23.
26
Vezi R. Skeates, op. cit., p. 183.
27
Cf. P. Charvát, The seals and teir functions in the Halaf- and Ubaid-cultures: a case study of
materials from Tell Arpachiyah and Nineveh 2-3, în R.B. Wartke (ed.), Handwerk und Technologie
im Alten Orient: ein Beitrag zur Geschichte der Technik im Altertum, Mainz, 1994, p. 9-15.
28
Cf. G. Naumov, op. cit., p. 187; C. Perlès, op. cit., p. 289; D. W. Bailey, op. cit., p. 110.
29
Cf. E.T. Talalay, Deities, Dolls, and Devices, Neolithic Figurines from Franchthi Cave, în
T.W. Jacobsen (ed.), Excavation in Franchthi Cave, Greece, Fascicle 9, Indianapolis, 1993, p.
46; M. Budja, op. cit., p. 116.
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Cel mai probabil, pe baza unei gândiri asociative, datorită asemănării lor
vizuale, nu numai obiectele pot trimite cu gândul la ştampilele-sigilii sau la
pintadere, dar şi activităţile şi ideile la care acestea fac trimitere30.
Pornind de la spirală, simbolul utilizat cel mai frecvent în decorarea
pintaderelor31, care figurează atât pe vasele, cât mai ales pe plastica
antropomorfă cucuteniană, îndeosebi în reprezentările personajelor feminine32,
putem să admitem intenţia de asociere a acestui tip de obiecte, precum şi a
motivului lor principal de decor, spirala, cu imaginea feminităţii.
În acest sens s-a remarcat că în locuinţele cercetate cu ocazia săpăturilor de la
Nea Nikomedea, Rakitovo, Donja Branjevina, Divostin, Vashtemi şi Podgorie,
pintaderele (ştampilele) au fost descoperite aproape întotdeauna alături de figurine
feminine33, vase antropomorfe sau pictate cu diverse motive, tablete de lut, amulete
zoomorfe şi ace. Nu este cazul, însă, şi la Poduri, piesele de aici fiind descoperite în
cea mai mare parte în strat, şi nu în complexe închise, o asociere de materiale nefiind
evidentă. Nici pentru cele patru exemplare recuperate din complexe închise nu se pot
avansa interpretări referitoare la asocierea lor predilectă cu alte categorii de inventar.
Putem totodată lua în considerare şi faptul că spirala, care decorează
pintaderele, poate fi asociată cu anumite concepte de spiritualitate având la bază
ideea de ciclicitate. Referitor la cercurile concentrice, spirală şi spirala
meandrică, cercetătoarea H. Todorova este de părere că acestea reflectă
concepte generale legate de cosmogonia oamenilor preistorici34. Continuitatea
spiralei meandrate poate să fie aşadar legată de percepţia recurenţei ciclice a
aceloraşi evenimente principale din agricultură şi natură în general.
Continuând pe aceeaşi temă a asocierii motivului de decor cu spirală cu
conceptul de ciclicitate, respectiv fertilitate, putem să amintim faptul că într-unul
dintre studiile sale V. Nikolov35 interpretează ornamentaţia cu spirala meandrată a
30

Cf. C. Knappett, Thinking through material culture: an interdisciplinary perspective, Philadelphia,
2005, p. 114.
31
Vezi la T. Dzhanfezova op. cit., p. 316, clasificarea cu obiectele de lut pe care sunt prezente
simbolurile existente pe pintadere.
32
Vezi în acest sens mai pe larg la I.T. Dragomir, Eneoliticul din sud-estul României, Editura
Academiei, 1983, fig. 48-6, fig. 49-7, fig. 50-6; D. Monah, Plastica antropomorfă a culturii
Cucuteni-Tripolie, Piatra Neamţ, 1997, fig. 50-3, 51-1 şi 9, fig. 61-3, fig. 67-2, fig. 77-1, fig.
93-1, fig. 137-1; R. Andreescu, Plastica antropomorfă gumelniţeană. Analiză primară,
Bucureşti, 2002, pl. 2 poz. 7 şi 8, pl. 6 poz. 2, pl. 38, pl. IV – foto.
33
Cf. G. Naumov, op. cit., p. 188. Vezi în acest sens şi M. Budja, op. cit., p. 124-126.
34
Cf. H. Todorova, Каменно-медната епоха в България, Sofia, 1986, p. 210, apud D.
Chernakov, loc. cit. A se vedea si ipoteza lui Rîbakov, conform căreia spirala este interpretată
ca fiind un simbol al scurgerii timpului – cf. A. Rîbakov, Космогония и мифология
земеделцьев энеолита, în СА, 1, 1965, p. 38-44.
35
Cf. V. Nikolov, Картината на света в раннонеолитна орнаментация от Ракитово, în
ИБИД, 39, 1987, p. 19-20.
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ceramicii descoperite în aşezarea neolitică timpurie de lângă oraşul Rakitovo, ca
fiind „The garland of fertility – ghirlanda fertilităţii”, în strânsă legătură cu
mişcarea soarelui. Autorul prezintă ipoteza potrivit căreia ornamentul este de fapt
o interpretare grafică a căii urmate anual de către soare. Se accentuează astfel
asupra faptului că spirală-meandrată este utilizată în sens larg ca motiv decorativ
de-a lungul neoliticului şi în special a eneoliticului.
Interpretările care au ca punct de plecare asocierea motivului spiralic cu
conceptele de fertilitate sau fecunditate, derivate din conotaţiile atribuite
divinităţii feminine se sprijină pe o serie de descoperiri vizând cu precădere
pintadere care prezintă decor ce redă o spirală cu traiect romboidal36, care apare
atât în arealul culturii Vinča, cât şi al culturii Cucuteni.
Studii ample referitoare la decorul artefactelor destinate utilizării în
practicarea ritualurilor de cult închinate Zeiţei Mamă, constituit din simboluri
legate de conceptul de fertilitate37au avut în vedere şi motivele decorative
existente pe pintadere.
Marea lor majoritate au fost descoperite întregi, un număr redus de piese
prezentând uşoare frânturi la nivelul părţii superioare (mânerul sau apucătoarea
fiind fragmentate în zona perforaţiei circulare transversale), datorate fie
gradului38 îndelungat de utilizare, fie condiţiilor în care s-au păstrat în cadrul
locuinţei sau aşezării.
Cronologie. Toate piesele prezentate provin din niveluri datate pe
parcursul fazei Cucuteni A2, fază bine reprezentată în cadrul sitului de la
Poduri.
∗∗∗
Revenind la lotul prezentat în rândurile de mai sus, ne atrage atenţia
numărul mare de piese provenind dintr-o singură staţiune – comparativ cu alte
situri contemporane de pe teritoriul Moldovei – precum şi relativa standardizare
a modului de realizare şi decorare a lor.
36

Vezi M. Gimbutas, The goddesses and Gods of old Europe. Myths and cult images, 6500 –
3500, 1992, p. 124-125, fig. 84 şi 86; p. 207, fig. 161; p. 132, fig. 92. Pe un vas descoperit la
Traian, sunt prezente motivele în spirală rombică asociate cu personaje umane, probabil
feminine, ce poartă fuste, autoarea asociind aceste reprezentări simbolice cu ,,divinităţi”. Pentru
o pintaderă decorată cu spirală rombică, realizată prin excizie, descoperită la Frumuşica, vezi C.
Matasă, op. cit., p. 374, nr. 371 şi Gh. Dumitroaia et alii, Primul muzeu …, p. 161, fig. 191.
37
A se vedea D. Chernakov, Праисторическа керамична находка от Русе, în Сборник
„Ессенни четения, Сборяново”, 3 , 2005, p. 17 – 22.
38
În general asupra acestui subiect vezi J. Chapman, loc.cit; Idem, Intentional fragmentation in the
Neolithic and Copper Age of Sout-East Europe: incised signs and pintaderas, în F. Draşovean (ed.),
Festschrift für Gheorghe Lazarovici zum 60 Geburtstag, Timişoara, 2001, p. 217-243.
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PINTADERES DECOUVERTES DANS L’ETABLISSEMENT DE
PODURI-DEALUL GHINDARU (DEP. DE BACĂU)
Mots-clés: pintadéres, Enéolithique, Cucuteni, Poduri-Dealul Ghindaru
L’article a pour but la présentation de quelques pintadéres en provenant du tell
de Poduri-Dealul Ghindaru qui se trouvent à présent dans la collection du Musée
d’Histoire et Archéologie de Piatra Neamţ. L’auteur utilise une approche descriptive de
ces objets préhistoriques, en se proposant de mettre en évidence leur décor et les traits
de la pâte dont elles ont été réalisées, en même temps qu’il adresse les possibles
interprétations concernant leur mode d’emploi et leurs significations, en vue du symbole
le plus souvent retrouvé sur la part active de ce type d’objets.
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Fig. 1. Piesele 1-4
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Fig. 2. Piesele 5-8
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Fig. 3. Piesele 9-12
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Fig. 4. Piesele 13-17
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Fig. 5. Tipologia decorului şi a formelor pintaderelor de la Poduri
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Fig. 6. Principalele reprezentări de semne de pe pintadere
(apud Vajsov, Todorova, 1993, p. 229, fig. 226)
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