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Semnatarii acestei note îşi propun să introducă în circuitul ştiinţific o
descoperire arheologică apărută în situl pluristratificat de la Oradea – Sere. Pe fundul
unui vas ceramic descoperit în una dintre gropile de provizii cercetate în aşezarea mai
sus pomenită, se distinge cu destulă claritate un turn de biserică, redat schematic.
Datarea piesei, în lipsa unor analogii concrete, este largă: secolele XII-XIII (XIV?).
Menţionăm faptul că locuinţele şi gropile de provizii cercetate aici aparţin vechii
aşezări Mişca, azi dispărută, cu prima atestare documentară în anul 1214.
În vara anului 2000, sub egida muzeului orădean, au fost întreprinse săpături
arheologice de salvare în cuprinsul sitului cunoscut sub numele Oradea – Sere, pe un
teren situat la nord-vest de Oradea, nu departe de oraş, loc aflat atunci în proprietatea
întreprinderii Avicola S.A. Amplele săpături desfăşurate în zonă, precedate în anul
anterior de cercetări similare în proximitate, au dus la descoperirea unor importante
vestigii aparţinând epocilor bronzului, La Tène-ului mijlociu şi evului mediu timpuriu1.
În cazul complexelor medievale timpurii descoperite în anul 2000 au fost
delimitate patru locuinţe, toate de formă rectangulară, păstrându-se în trei cazuri gropile
de pari, în privinţa alteia opţiunea de construcţie fiind tălpile de lemn pe care s-au înălţat
mai apoi pereţii. Au fost descoperite în cazul fiecărei locuinţe instalaţiile de încălzit:
vetre şi cuptoare de tip pietrar. La şirul descoperirilor se adaugă şi gropile de provizii,
unele devenite ulterior gropi menajere. Forma acestora este ori a unei pâlnii întoarse cu
gura în jos, ori cilindrică cu fundul albiat. Unele gropi au fost arse în vederea igienizării
şi a depozitării produselor alimentare.
Materialul arheologic a constat în majoritate covârşitoare din ceramică, datată pe
baza decorului de pe corp şi a numeroaselor analogii, în secolele XII-XIII. În studiul
dedicat cercetărilor arheologice din zonă, cu precădere al materialului ceramic medieval
timpuriu, s-a putut realiza şi o legătură dintre locuirea din secolele XII-XIII şi
localitatea, azi dispărută, Mişca (Mycusa, villa Mykse etc.), pomenită documentar încă
din anul 1214. Hărţile iosefine de la finele secolului al XVIII-lea, dar şi cele cadastrale
datate un secol mai târziu, mai păstrau în zonă amintirea localităţii sub forma unei Puste
1

Rezultatele cercetărilor arheologice de la Oradea – Sere au fost comunicate la Sesiunile Naţionale de
Rapoarte Arheologice de la Deva şi Suceava: Bulzan, Ghemiş, Fazecaş 2000, p. 69; Bulzan, Ghemiş,
Fazecaş 2001, p. 128.
Sargetia. Acta Musei Devensis (S.N.), VI, 2015, p. 207-212.
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Mişca. Dispariţia sa poate fi legată ori de asediul otoman din anul 1598, când întreaga
regiune a fost pustiită de luptele extrem de dure desfăşurate aici, ori de cel din anul
1660, când în urma unui alt asediu, de data aceasta reuşit, dar la fel de distrugător, turcii
vor transforma Bihorul pentru mai bine de trei decenii în paşalâc. Să mai amintim doar
faptul că în articolul respectiv a fost doar menţionat fundul de vas aici analizat2
(Pl. I/1-2, II/1-2).
Fragmentul ceramic a fost descoperit în profilul gropii de provizii (menajere?)
denumită convenţional G 7, aflată lângă locuinţa cu acelaşi număr. Din vas s-a păstrat
doar fundul şi o parte din elevaţia inferioară a corpului. Culoarea vasului este brunnegricioasă, observându-se arderi secundare. Fragmentul ceramic a fost confecţionat
dintr-o argilă obişnuită; pasta este nisipoasă, semifină, degresantul folosit fiind nisipul şi
mica. Miezul ceramicii este mai închis la culoare. Pe fundul exterior al vasului există
urme de desprindere de roată cu spatula. Tot aici se distinge şi o uşoară bombare spre
exterior. În partea superioară a corpului păstrat se distinge un decor constând dintr-o
linie orizontală groasă, incizată în pasta moale3. Dimensiunile fragmentului ceramic
sunt: diametrul fundului – 9,5 cm, înălţimea păstrată a corpului fiind de doar 3,6 cm4.
Ineditul piesei ceramice constă tocmai din decorul aflat în partea exterioară a
fundului, centrat în mijlocul acestuia. Avem de-a face cu turnul unei biserici
(mănăstiri?), mai lat la bază (1,5 cm), înălţimea, incluzând şi crucea, măsurând 4,5 cm.
Decorul este în relief. Turnul bisericii este redat schematic, având în fapt de-a face doar
cu cupola acestuia. Crucea, prelungită în continuarea cupolei are braţele egale cu
dimensiuni de câte 1,3 cm (Pl. I/1-2, II/2).
Datarea fragmentului de vas descoperit la Oradea – Sere presupune o prudenţă
autoasumată. Cercetările arheologice din zonă, dublate de analiza materialului ceramic
descoperit şi coroborate cu informaţiile documentare, încadrează cronologic secolele
XII-XIII, cu o eventuală extindere şi în prima jumătate a secolului al XIV-lea5. Ulterior,
în cazul Mişcăi avem de-a face cu un fenomen de „roire” a satului, fenomen
caracteristic întregii zone a câmpiei joase a Crişurilor, realitate care însă nu are o
legătură directă cu descoperirile arheologice aici analizate6.
Analogiile cu decorul vasului ceramic descoperit la Oradea – Sere sunt dificil de
stabilit. Monografia, exhaustivă de altfel, dedicată mărcilor de olar descoperite pe
teritoriul actual al României datate în secolele VII-XVI nu oferă date sigure pentru o
eventuală analogie, piesele care pot fi luate în seamă fiind datate mult prea timpuriu7. O
posibilă analogie, un vas ceramic descoperit în aşezarea medieval timpurie de la Bratei,
din judeţul Sibiu, pe fundul căruia se află un decor asemănător, este datat în secolele
XII-XIII de către autorul monografiei dedicate acestui important sit de lungă durată din
sudul Transilvaniei8.
2

Bulzan, Marta 2010, p. 81-94.
Pentru detalii legate de materialul din care a fost produsă ceramica de la Oradea – Sere (Avicola)
vezi pe larg: Lazăr 2008, p. 14-16.
4
Piesa a fost înregistrată în colecţiile Secţiei de Istorie a Muzeului Ţării Crişurilor cu numărul de
inventar 19635.
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Bulzan, Marta 2010, p. 83.
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Szatmari 2000, p. 37-58.
7
Descoperirile ceramice făcute în cetatea Dinogeţia de la Garvăn, în jud. Tulcea şi cele din aşezarea
de la Şarâng din jud. Buzău, cu decor apropiat ca formă cu cea de la Oradea – Sere, sunt datate prea
timpuriu pentru a forţa o analogie: secolele VIII-IX pentru Şarâng, respectiv X-XI pentru Garvăn –
Dinogeţia, cf. Paraschiv-Talmaţchi 2006, p. 152, 228, pl. XLVI, LII.
8
Ioniţă 2009, pl. 268/13.
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Dacă în cazul ceramicii decorurile cu turle de biserici s-au dovedit extrem de
rare, pot fi amintite, dar doar ca o simplă informaţie, fără a fi neapărat vorba de analogii,
decorurile similare prezente pe cahle, nu foarte numeroase nici ele: o cahlă
dreptunghiulară, cu decor în relief înfăţişând o biserică cu trei turle şi acoperiş
segmentat, descoperită în localitatea Tişăuţi din Moldova9 şi o alta, fragmentară şi
nesmălţuită, găsită la Curtea Domnească de la Cotnari10, ambele datate însă târziu, în
secolul al XVII-lea.
Fragmentul de vas ceramic decorat cu o turlă de biserică cu cruce, realizate în
relief pe fundul exterior al piesei, reprezintă, deocamdată, un artefact inedit în arealul
Crişanei, al Transilvaniei şi nu numai. Publicarea fragmentului ceramic poate primi însă
analogii nesperate prin valorificarea materialului arheologic încă inedit, provenit din
cercetările arheologice din regiunile mai sus amintite, unele efectuate tocmai în preajma
sau în interiorul unor ansambluri ecleziastice.
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Pl. I. 1-2. Fragmentul ceramic cu decoraţia în formă de turn de biserică
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Pl. II. 1. Fragmentul corpului vasului; 2. Detaliu cu desenul decoraţiei fragmentului ceramic
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A New Pottery Mark Discovered at Oradea – Sere
Abstract
The archaeological research conducted in 2000 in the western part of Oradea, in
the place named Sere, has led to the discovery of several dwellings dated, based on
ceramics, in the 12th-13th centuries. Among the ceramic pieces discovered, there is a pot
bottom, decorated with a church dome, with perfect analogies in the specialized literature.
List of Illustrations
Pl. I. 1-2. The ceramic pieces with church decoration
Pl. II. 1. The fragment of ceramic pieces; 2. The details of the decoration draw from
ceramic fragment
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