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Rezumat: Problema neoliticului timpuriu din nord-vestul României a devenit
ceva mai clară în urma săpăturilor arheologice din anii 1970-1980 pe situri precum
Homorodu de Sus, Homorodu de Mijloc, Dumbrava, Fughiu, Suplacu de Barcău și
Zăuan. În ultimele două decenii, au avut loc descoperiri importante în timpul
cercetărilor de teren, atribuirea lor faza IIIB / IVA a culturii Starčevo-Criș bazându-se
pe anumite elemente ale decorației ceramicii, cum ar fi ciupiturile sau barbotina; cu
toate acestea, aceste elemente au fost mai mult sau mai puțin prezente în etapele imediat
următoare ale culturii Pișcolt.
Până de curând, se considera că în acest orizont cronologic târziu au apărut
vasele antropomorfe în mediul Starčevo, cu tipuri care se vor dezvolta mai departe în
următoarele etape ale neoliticului. Două astfel de piese au fost deja publicate provenite
din nord-vestul României. În acest context, vă prezentăm aici alte trei astfel de
artefacte: două din Tășnad-Sere și unul din Homorodu de Sus-Ograda Borzului.
Abstract: The problem of the Early Neolithic in north-western Romania
became somewhat clearer following archaeological excavations in 1970-1980s at sites
such as Homorodu de Sus, Homorodu de Mijloc, Dumbrava, Fughiu, Suplacu de
Barcău and Zăuan. In the last two decades, important discoveries took place during
field surveys, their attribution to the phases IIIB/IVA of the Starčevo-Criş culture being
based on certain elements of the pottery decoration, such as the pinches or the
barbotine; nevertheless, these elements were more or less present during the
immediately following stages of the Pișcolt culture also.
Until recently, it was considered that it was at this late chronological horizon
that the anthropomorphic vessels appeared in the Starčevo environment, with types that
would develop further during the next stages of the Neolithic. Two such pieces had
already been published originating from north-western Romania. In this context, we
present here three more such artefacts: two from Tășnad-Sere and one from Homorodu
de Sus-Ograda Borzului.
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Problematica neoliticului timpuriu din nord-vestul României a fost întrucâtva
clarificată în urma săpăturilor arheologice desfășurate în anii 1970-1980 la Homorodu
de Sus şi de Mijloc1, Dumbrava2, Fughiu3, Suplacu de Barcău4 și Zăuan5. În ultimele
două decenii, importante descoperiri s-au făcut în siturile de la Porț6, Tăşnad-Sere7 şi
Călineşti Oaş-Dâmbul Sfintei Mării8.
Neolitizarea zonei avută în vedere se produce, la nivelul descoperirilor actuale,
la nivel Starčevo-Criş IIIB, prin pătrunderea purtătorilor culturii Starčevo-Criş în zona
Careiului dinspre Sălaj, prin Valea Barcăului, Valea Ierului şi poate, prin culoarul
Crasnei9. Astfel de așezări de tip Starčevo-Criş avem atestate la Sălacea, Tarcea,
Voievozi, Vășad, Pișcolt, Berea, Urziceni, Tășnad, etc. Pentru zona nordică,
pătrunderea se face pe Valea Someșului, și amintim aici, pe lângă descoperirile de la
Călinești Oaș-Dâmbul Sfintei Mării10, cele de la Seini-Dagaș11 (cercetare preventivă),
Cămărzana-Vatra satului12, Lechinţa-În sat13, Racşa-În localitate14, Remetea OaşuluiŞomoş I-II15 și Medieşul Aurit-În localitate16.
După cum se poate observa, cele mai multe puncte arheologice au fost
descoperite prin periegheze, încadrarea lor făcându-se sui generis etapelor StarčevoCriş IIIB/IVA pe baza unor materiale ornamentate cu ciupituri sau cu barbotină; trebuie
însă menționat că aceste elemente sunt prezente și în etapele imediat următoare ale
grupului cultural Pișcolt.
Pentru siturile de la Zăuan-Dâmbu Cimitirului și Porț-Corău au fost observate
evoluții pe parcursul etapelor Starčevo-Criş IIIB-IVA, eventual chiar IVB, în timp ce la
Tășnad, avem două faze evolutive clare Starčevo-Criş IIIB, respectiv IVA, la nivelul
acesteia din urmă apărând elemente ale fazei timpurii a grupului Pișcolt17.
Gh. Lazarovici sublinia în acest context importanța descoperirilor de la
Ciumești–Berea precum și cele de la Vășad, din aria în care s-au format mai târziu fazele
timpurii ale culturii ceramicii liniare. Materialele ceramice de la Vășad au în amestec
mult nisip, cioburi pisate, mâl și pleavă, fenomen caracteristic fazelor evoluate ale
culturii Starčevo-Criş18 și unde, prezența ornamentelor incizate determină o încadrare
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cronologică în faza IIIB a acestei culturi. La acestea trebuie adăugată și apariția pe
câteva fragmente a inciziilor sub buză.
La Berea–Ciumești, punctul Pășune (Berea II) există o ceramică caracteristică
orizontului Starčevo-Criş IIIB-IVA; tot aici sunt prezente o serie de elemente precum
buzele scurte trase în afară, picioarele lobate şi inciziile lustruite, elemente
corespunzătoare acestui orizont cronologic în mediul Vinča A, Starčevo-Criş târziu și
liniar timpuriu19.
Descoperirile de la Berea și Ciumești20 aparțin unui orizont cu ceramică pictată
și cu incizii liniare timpurii subliniind o perioadă de formare a ceramicii liniare timpurii
și a unei civilizații cu ceramică pictată. Astfel, la Berea I, amestecul pastei cu resturi
organice și prezența mâlului este un element care se întâlnește din faza a IV a culturii
Starčevo-Criş în afara ariei de răspândire a culturii Vinča A21. Un fenomen similar se
observă şi la Zăuan–Dâlma Cimitirului22.
Existența unor fragmente ceramice ornamentate cu ciupituri și cu buza marcată
de o incizie (tip Lippenrand), ciupituri pe o pastă cu mâl (de aspect liniar), a unor forme
tronconice sau bitronconice cu același tip de buză, a unor tipuri de picioare de cupă sau
a unor urme de pictură, demonstrează existența unei evoluții spre un grup cu ceramică
liniară și pictată având elemente genetice de orizont Starčevo-Criş IVA–Vinča A2.
Această evoluție semnalată la Berea I este socotită o etapă de formare a ceramicii liniare
timpurii şi a unui grup cu ceramică pictată în această zonă, paralelă cu evoluția fazei
Starčevo-Criş IV23.
Până de curând, se considera că la acest orizont cronologic târziu apar în mediul
starčevian vasele antropomorfe care vor cunoaște o dezvoltare în următoarea etapă a
neoliticului24. Pentru nord-vestul României sunt cunoscute în literatura de specialitate
două astfel de piese.
O primă piesă o reprezintă vasul antropomorf cu două guri descoperit la Zăuan
în cadrul complexului L525. Pentru acest tip de vas, analogiile identificate se plasau la
un orizont cultural mai târziu, în mediul culturilor Banatului – la Parța, niv. II26 și Esztar
– la Berettyószentmárton-Morotva27. Descoperirile de la Cristian I28 aduc în prim plan
un vas cu două guri încadrat de autorul cercetării la nivel Starčevo-Criş I. Tot din acest
punct provine un fragment de vas antropomorf sau mască umană, cu redarea unei fețe
umane într-o manieră extrem de realistă.
O a doua piesă o reprezintă un picior uman, de formă tronconică, cu laba scurtă
și talpa oblică, pe care sunt incizate patru linii paralele. Piesa provine de la Suplacul de
Lazarovici, Németi 1983, p. 25.
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Barcău – Lapiș, din cadrul bordeiului nr. 429. Piesa este perforată pe interior,
reprezentând un fragment dintr-un recipient și nu dintr-o statuetă monumentală.
În acest context, dorim să atragem atenția asupra altor trei fragmente de vase
antropomorfe, două provenind de la Tășnad-Sere iar al treilea de la Homorodul de SusOgrada Borzului30.
Prima piesă de la Tășnad (fig. 1) provine din Cx. 3/2005 localizat în Caseta M
(4,40×3 m) și reprezintă o parte dintr-o locuință bine păstrată, fiind conservată platforma
de chirpici ars cu un număr mare de fragmente ceramice. Sub platforma de chirpici, întro groapă de stâlp, a fost descoperit un craniu de Bos primigenius, groapa reprezentând
o groapă de fondare a locuinței31. Piesa antropomorfă în discuție reprezintă un văscior
(dimensiune h=28 mm, l=44 mm), păstrat fragmentar, fiind recuperată doar partea
inferioară. Sunt reprezentate două piciorușe scurte, de formă ovală, pline (28×15mm),
demarcate printr-un mic șănțuleț; corpul vasului pare să fie de formă globulară și este
păstrat fragmentar.
Această formă își găsește bune analogii în siturile de la Szarvas 8/2332 și Endrőd
33
3/119 . O altă variantă a aceluiași mod de reprezentare este cea având picioarele lipite,
marcate printr-o incizie adâncă. Cele mai reprezentative descoperiri de acest fel sunt
cele de la Rákóczifalva34, „Venus de la Gorzsa” din Hódmezővásárhely–Gorzsa35,
„Venus de la Öcsöd” din Öcsöd–Kendereshalom36. O altă analogie provine din situl de
la Endrőd 3/3937.
A doua piesă de la Tășnad (fig. 2) provine din Cx. 64/2006, o locuinţă adâncită,
de formă uşor neregulată (7,5×5,5 m), cu adâncimea maximă de 0,80 m. În complex au
fost descoperite 10 gropi de stâlp, umplutura complexului fiind negru-cenușiu cu
chirpici diseminat, cu numeroase materiale ceramice și litice38.
Piesa antropomorfă este de formă tronconică (dimensiune h=74 mm, diam=60
mm) reprezentând piciorul drept; talpa piciorul este scurtă (41×47 mm), în partea
frontală împărțindu-se în două părți rupte din vechime, o parte reprezentând probabil
degetul mare, cealaltă parte celelalte degete. În partea frontală sunt marcate prin
alveolare două linii oblice, iar pe lateral este reprezentată mâna, păstrată fragmentar.
Vasul este de culoare negru-cenușiu, cu aspect moale, degresat cu pleavă tocată și nisip.
Piesa își găsește analogii în situl de la Endrőd 3/11939.
A treia piesă (fig. 3) provine de la Homorodul de Sus–Ograda Borzului40. În
registrul de inventar nu apare specificat contextul descoperiri, dar pe baza jurnalului de
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săpătură, cu unele rezerve, putem atribui piesa locuinței 6 din S XIII/196741. Piesa
reprezintă un picior uman (dimensiuni: h=113mm, diam. maxim=117mm), respectiv
piciorul drept; talpa piciorului este de formă ovală (90×74 mm) iar degetele marcate
prin impresiune; corpul vasului are un aspect globular; la limita dintre talpa piciorului
și corpul vasului este marcată glezna piciorului (maleola laterală) sau genunchiul
piciorului, printr-o proeminență conică, dispusă pe lateral.
O analogie pentru această formă se regăsește tot în situl de la Endrőd 3/3942, cu
mențiunea că piesa de la Endrőd are marcate degetele piciorului prin incizii scurte,
adânci.
După cum se poate observa, vasele antropomorfe se regăsesc încă din primele
etape de manifestare a culturii Starčevo-Criş, cu o perpetuare a formelor de reprezentare
pe tot parcursul neoliticul timpuriu. Numărul restrâns al unor astfel de vase poate fi
explicat parțial de stadiul cercetărilor arheologice, pe de altă parte de caracterul
„special”, cultic sau ritualic al acestor piese. Trebuie subliniate două aspecte: toate
piesele provin din locuințe și toate vasele antropomorfe au atribute feminine,
funcționalitatea lor fiind legată de un cult al fecundității și fertilității, inducând ideea de
„solidaritate mistică dintre fecunditatea pământului și forța creatoare a femeii”43. Astfel,
presupunem un rol complementar sau identic cu statuetele antropomorfe, predominant
feminine, prezente într-un număr mult mai mare în așezările starčeviene44.
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