CONTRIBUTIA SAPATURILOR ARHEOLOGICE
„DFALUL VIDA" (COMUNA SALACEA, JUDEŢUL BIHOR)
LA CUNOAŞTEREA CULTURII OTOMANI (1)
IV AN ORDENTLICJI

Aşezarea este situată la 8 km de staţiunea eponimă a culturii
Otomani, în imediata apropiere a comunei Sălacea, pe un prom0toriu
numit „Dealul Vida" (2) ce reprezintă o prelungire a dealurilor Barcăului,
t'onstituind terasa superioară pentru această zonă a Văii Eriului.
Deşi nu a fost cercetată sistematic înaintea noastră, aşezarea era
cunoscută încă din jurul anilor 1937, cind o serie de obiecte (ceramică,
bronzuri), descoperite în mod întîmplător, au intrat în colecţiile muzeului din Valea lui Mihai (3).
Cercetările sistematice avind drept scop dezvelirea integrală a
aşezării, au început în anul 1964 şi au continuat neîntrerupt pînă în
anul 1969, sub auspiciile muzeului din Oradea.
Sistemul de săpătură preconizat de noi, în cercetarea aşezării de
pe „Dealul Vida" se poate rezuma ia următoarele: iniţial aşezarea a fost
intersectată sub formă de cruce, inclusiv presupusele şanţuri de apă
rare, cu două şanţuri mediane denumite A şi BC, avînd punctul de
intersecţie, centrul aproximativ topografic ai aşezării. Scopul acestor
două şanţuri mediane a fost de a p ermite o observaţ.ie de ansamblu asupra evoluţiei stratigrafice integrale al aşezării şi de a urmări frecvenţa
locuirii din interiorul ei. Următorul pas a constituit descongenstionarea
integrală a celor patru sectoare mărginite de şanţurile mediar:e, denumite de noi în mod convenţional lobul A, B, C şi D (fig. 1).
Aşezarea este înconjurată de un sistem de fortificaţie compus
din şanţ şi val de apărare, construit într-o singură etapă. Deosebirile
de construcţie, observate în secţiunile A şi B, nu afectează în fond concepţia unitară a construcţiei.
ln secţiunea A, şanţul antic de apărare a fost cuprins intre metrii
68,50 şi 89,50 (fig. 2). Această deschidere de 21 m nu se menţine decît
pină la adîncimea de circa 100 cm de unde şanţul antic, se îngustează
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Fig. 1 „Dealul VidaH (comuna

Sălacea).
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la - 755 cm. Conturul lui se poate urmari cu uşurinţ§
faptului că a fost adîncit într-un Iul galben deschis.
Panta exterioară se adînceşte formînd trei trepte la: - 100 cm,
-225 cm şi -250 cm. Primele două sînt ceva mai late şi mai înclinate.
Unnează o porţiune perpendiculară de 400 cm, terminată într-o nouă
treaptă. In continuare se adînceşte tot abrupt pînă aproape de fund,
unde urmează o porţiune domoală. Fundul şanţului antic, perfect plat,
are o lăţime de 200 cm.
Panta interioară în comparaţie cu cea exterioară prezintă o cu
totul altă configuraţie. Dinspre bază urcă o porţiune perpendiculară de
250 cm, întreruptă la -325 cm de o treaptă, în continuare se ridică
abrupt cu unele mici modulaţii pină la suprafaţă.
Şanţul antic de apărare, pe ambele laturi, este flancat de cite
un val de apărare. Cel exterior are dimensiuni reduse, nedepă5ind 5 m
ln lungime şi 1 m în înălţime. Ambele au font construite din pămîntul
scos cu OC'a?:ia săpării şanţului de apărare. Intr-o fază u lterioară construcţiei iniţiale, valul interior a fost intersectat de un şanţ suplimentar de apărare, paralel cu primul, dar de proporţii cu mult ma1 r ecu-' (fig. 2).
Porţiunea din sistemul de fortificaţie, surprins în sectorul B, ca
sistem de construcţie este identk cu cei din sectorul A (dimensiuni, val
interior şi exterior), dar prezintă unele deosebiri de formă {fig. 3). Ne
referim în mod special la amplasarea treptelor şi a unghiurilor de în··
rlinare a pereţilor. Din păcate amplasarea în spaţiu a locului de unde
începe această modificare este imposibilă.
Valul interior de apărare secţionat fiind de şanţul suplimentar
amintit şi-a pierdut rolul funcţional într-o etapă mai timpurit:> decît
restul fortificaţiei.
Umplerea şanţului antic de apărare, după ce şi-a pierdut rolul
funcţional, pe o anumită adîncime s-a făcut pe cale natural5. Dovadă
in acest sens, lentilele de pămînt de diferite granulaţii şi nuante. Pă
minlul de umplutură între - 750 cm şi - 250 cm conţine un bogat material arheologi<' aparţinînd sfîrşitului fazei Otomani II. De la -250 cm
pînă la suprafaţă, materialul arheologir de factura de mai sus amintită,
este amestecat cu ceramică lucrată la roată aparţinînd secolelor IX-X
e. n Această ultimă porţiun e judecind după uniformitatea culorii cş i
granulaţiei pămîntului, credem că a f"St umplut intenţionat intr-un
interval relativ scurt , avînd drept scop nivelarea promontoriului cînd
..-esta a fost întrebuin ţat drept cimitir.
Desigur sistemul defensiv al aşezării ridică o serie de probleme
funcţionale şi cronologice (4). După o analiz.ă atentă a materialului arheologic provenit din pămîntul de umplutură , făcind în acelaşi timp racordarea la si tuaţia stratigrafi că din aşezare, s-a ajuns la concluzia că
treptat

pînă

datorită
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şanţul şi

va lurile de apărare au iost construite în faza I al culturii
Otomani. In sprijinul acestei afirmaţii pledează cîtC'va fragmente răzlete
pieselor p rovenite din um plutură, exceptînd cîteva fragmente r azlete
d e cioburi, din faza I, aparţin - aşa cum s-a mai amintit - finalului
fazei II, deci şanţul a trebuit să fie construit anterior ace<;tei faze.
Această constatare este întărită şi do:? situaţia exic;tentă în staţiunea
eponimă de pe „Cetăţuia" Otomani, unde la baza şanţului de apărare
s-a găsit depus un vas din faza I (5).
Momentul cînd valul interior şi şanţul suplimentar de apărare
îşi pierd rolul funcţional, este marC'at de suprapunerea lor de ultimele I
două nivele de locuire din incintă. Fapt determinat de nevoia stringentă de spaţiu de locuire, deoarece interiorul incintei fortificate era
foarte limitat.
Pe baza datelor care ne stau la dispoziţie se poate afirma cu
certitudine că aşezarea de pe „Dealul Vida", a fost părăsită la sfîrşltul
fazei U Otomani.
Această .,abandonare" nu a avut un caracter definitiv. Prezenţa
cîtorva gropi de resturi menajere (eventual de provizie), conţinind materiale din faza III Otomani, atestă o relocuire tcmoorară.
Părăsirea aşezărilor fortifi cate aparţinînd culturii Otomani amplasate pe promontoriu, de tipul celuia de la Sălacea, constituie 0 notă
caracteristică întregii culturi. Cauzele .,abandonării'' acestor tipuri de
aşezări au fost determinate, credem noi, de unnflloarea situaţie (6) : Promontoriile locuite în faza I şi II au o suprafaţă redusă. Iniţial alegerea
lor se datora probabil !aptului că tehnica epocii, nu permitea crearea
unor sisteme defensive de mai mare amploare. La un moment dat ne referim la sfîrşitul fazei II - aşezările încep su fie neîncăpătoar.-.
Dovadă sacrificarea unei porţiuni din sistemul de apărare - în speţă
valul interior. Dar extinderea aşezării în afara centurii de fortificaţie,
nu a fost posibilă din motive de securitate. Deoarece pc 1 îngă ciocnirile
dese intertribale - dovadă necesitatea fortificaţiilor - la sfirşitul fazei
II Otomani, cronologic plasat Ja fin<.>le bronzului mijlociu (Reinecke B2i.
dinspre centrul Europei asistăm la puternica presiune a purtătorilor
culturilor tumulare care pină la graniţa triburilor Otomani distrug înfloritoarele culturi ale epocii bronzului mijlociu din Cîmpia Pannonică.
Din aceste motive triburile aparţinînd culturii Otomani sînt obligate
să-şi găsească noi locuri pentru aşezări, care să satisfacă două deziderate principale: a) suprafaţă suficientă locuibilă şi b) posibiiitate de
apărare superioară aşezărilor fortificate de pe promontorii. Aceste condiţii le întruneau întru totul numeroasele insule (atoli), din zona puternic mlăştinoasă a rîului Er. Acest şirag de noi aşezări, amplasate
pe într eaga vale a Erului, au constituit o barieră extrem de puternică
în faţa pătrunderilor triburilor tumu1are dinspre Cîmpia Pannonică. Do-

https://biblioteca-digitala.ro

67
vada că pe aliniamentul văii Erului, spre deosebire de Cimpia Pannonică dezvoltarea purtătorilor culturii Otomani con tinuă P'-' o cale
firească, cu foarte mici influenţe externe, pînă în pragul epocii fierului.
Aşezarea propriu-zisă teritorial est e bine delimitată d~ centura
de fortifica ţie. Sondajele efectuate în afara incintei au dat rewltate
extrem de slabe, în sensul că au fost descoperite doar unele elemente
sporadice de locuinţe databile în fa7a I Otomani. Din această <'auză întreaga evoluţie a aşezării s-a desfăşw·at pe un teren extrem de restrîns, avînd drept consecinţă un strat arheologic compact cu o grosime medie de 150 cm. Spre centrul a5ezării stratul arheologic prezintă
o îngroşare accentuată din cauza red.:idirilor mai dese a locuinţelor
(Fig. 3). Delimitarea nivelelor culturale s-au făcut ţinind scama atit rle
ruloarea şi granulaţia pămîntu lu i, de amplasarea pe verticală a vetrehr, a urmelor de locuinţe şi in mod special de evoluţia firească a materialului arheologic - accentul p11nînclu-sc în mod deosebit pe evoluţia unor anumite categorii de ceramică.
In ansamblu s-au putut delimita 5 nivele culturale distincte.
Spre centru în unele porţiuni, în cadrul aceluiaşi nivel arheologic s-au
putut sesiza mai multe subnivcle. Dar acestea din urmă neprczenlind
deosebiri esenţiale în ceea cc pri\'C'Şte materialul arheologic, nu le-am
ronsiderat nivele independente. Numerotarea ni\·elelor s-a făcut <le sus
ln jos . Astfel nivelele 1-3 aparţin fazei II, iar nivelele 4, 5 aparţin
fa7.ei I. Trebuie i:;ă accentuăm faptul că obser vaţiile t-fectuate pe ,,Dealul
Vida" racordate la observaţiile non<,lr" rn;:ii \rchi din ~tathrnea eponimă
..Cetăţuia" Otomani (7) cronologic <.'ele două aşezări fiind paralele prl'zintă un sincronism aproape pe1 fe<'t. Dar pentru evoluţia internă
a
culturii Otomani, ob~ervaţiiJe efeduatt> la :Sulacea cu posibilHăţ~ mult
mai ample decît în statiui:iea eponimu sau în oricare.• altă aşt"'zare cronologic contemporană (8), credem ră se pot lua ca etalon gc•neral pentru
lntreaga cultură. Bineînţeles nu putem neglija şi diferenţ<'I<• <le nuanţe
existente în diferite aşezări datcrită unor influenţe străine, care se
manifestă în aşei'..ările de lip Otomani, în special în 7onele limitrofe
cu culturile vecine.
Aşa cum s-a mai amintit ni\·elele 4 şi 5, aparţin fazei I Din
punct de vedere cronologic se pot plasa în bronzul timpuriu (neinecke
~) pe baza unor analogii cu nivPlclt> I-IV de la Periam, nivelele inferioare de la Socodor şi Toszeg (R. P. Ungară), cu nive lele din a~ezarea
de la Medicşul Aurit şi cu paralelismele din cultura Nagyr6v (H.P.U.) (10).
Pe baza analogiilor amintite, plasarea fazei I de locuire de pe
J)ealul Vida" în bronzul timpuru este întrutotul îndreptăţită. Pe de
altă parte unele elemente de certă evoluţie în cadrul acestei fare ne referim în mod special la ceramic:\
ne obligă la subi>npărţirea
fa1ei I ln două subfaze şi anume IA şi IB. Considerentele pe baza că-
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rora facem aceste subîmpărţiri, le vom expune în cele ce urmează~
analiza ceramicii.
Comparativ cu nivelele fazei I de locuire, n!velele fazei II (I
stnt cu mult mai bogate în vestigii arheologice. Dacă
şi metale se pot observa elemente sigure care indică o
pentru locuinţe, vetre d0schise şi gropi nu am putut
in acest sens.
Faza II de locuire ('OrC'spundc integral fazei II al culturii
bani, plasată din punct de vedere cronologic în bronzul mijlociu
neckc B) (1 O). Această încadrare cronologică pînă la efectuarea cerc~·
rilor din aşezarea de pe ,.Dealul Vida" nu se sprijinea şi pe argumt·
furnizate de obiecte de metal, cu condiţii sigure de zacere. In u
cercetărilor din această aşezare sîntem în posesia unor dovezi indiw
tabile in acest sens.
Astfel în ni\ ciul 3 - primul de factură Otomani II - în c'
diţii sigure stratigrafice, s-n descoperit un inel de timplă din aur~
XVIII/12) de tipul Sărata Monteoru. Piesa are analo~ii pînă la identitalt
cu piesele încadrate tipologic în faza B, C de la Sărata Monteoru 111
Această variantă cila tă a fost atribuită din punct de vedere cronolo ·
bronzului mijlociu B, (12).
In caseta B ' 1%5 în nivelul 1 superior, în incinta unei locui
între pereţii prăbu şiţi şi pardoseală, a fost găsită o daltă-celt din b
cu gură de înmănuşare (pl. XVIIl/11), avind analogii pînă la identi
cu piesele găsite la Pietroasa (13) şi Bullendorf (14) (Austria). Piesa de-rită în a doua localitate este plasată cronologic de Pittioni în Br.
Dacă coroborăm pc verticală poziţia celor două piese în speţă incl
de tîmplă şi dalta celt inerent ajungem la-concluzia că cele
nivele superioare din aşezarea de pe „Dealul Vida" aparţinînd fazei
II-a a culturii Otomani, acoperă C'ronologic intervalul de timp lk
Bl-Br. B2.
In privinţa locuinţelor dezvelite pe parcursul săpăturii, de
bun tnceput ţinem să facem următoarele precizări: au fost descopcn
numai locuinţe de suprafaţă, acestea manifestînd doar modificări 11
ţiale pe parcursul celor două faze.
Observaţiile efectuate asupra locuinţeior din faza I sint inii'
oarecare măsură lacunare, deoarece nu a fost găsită nici o locuinţă·
tactă, toate fiind extrem de fragmentare. Totuşi , pc baza datelor
ne stau la dispoziţie, presupunem că aveau o formă rectangulară, n
păşind dimensiunile de 5./6 m. Pereţii groşi de circa 10 cm erau
lut, purtînd amprentele vizibile de nuiele şi pari. Trebuie să menţio
faptul că aceste observaţiile relativ prezumtive sint totuşi <='"'"'"'··..... .
de cele efectuate la Medieşul Aurit (15) şi Socodor (16)-
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In ceea ce priveşte modul lor de dispunere în spaţiu nu putem
da un răspuns cert. Totuşi, sîntem înclinaţi a crede că locuinţele au
fost dispuse pe şiruri, ipoteză bazată in deosebi pe observaţiile efectuate
in şanţurile mediane A şi B, cît şi în şanţurile de control din loburile
descongestionate (17).
Pentru faza a doua observaţiile noastre sînt cu mult mai complete. Dar întrucît în modul de construcţie al locuinţelor, deosebiri
esenţiale de la caz la caz nu putem semnala, ne rezumăm de a face
doar consideraţii de ordin general.
Un element nou în comparaţie cu locuinţele aparţinînd aceleiaşi
faze din staţiunea eponimă „Cetăţuia" de la Otomani, îl constituie apari~a pardoselii. La unele locuinţe de la Sălacea, pardoseala consta dintr-un singur strat de lut, gros de 20-30 cm, fără urme de făţuială.
ln alte cazuri pardoseala prezenta repetate făţui eli, ce nu depăşeau
grosimea de 3-5 cm. Pentru aceste maniere diferite de executie nu
s-au ptut stabili şi deosebiri stratigrafice sau deosebiri de amplasament în spaţiu.

fig. 4 .Deelul Vide" (comuna

Sălacea).

Aspect general al locuintelor lip platforml!.
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ln general pe marginile locuinţelor s-au putut sesiza mai mul~
cir culare, cu diametrul aproximativ de 30-40 cm. Aceste găuri
aparţin cu siguranţă stilpilor de susţinere al acoperişului, avînd în
acelaşi timp şi rolul de a susţin e carcasa de împletituri de nuiele pe
care s~ aplica - pe ambele feţe - stratul de lut ce forma pereţii

găuri

propriu-zişi.

La nici una dintre locuinţele descongestionate - cu toate că s-au
cu ma"'i mum de atenţie - nu s-a putut sesiza intrarea sau
existenţa unor pereţi despărţitori. Insă judecind după mărimea locuinţelor care nu depăşeau în medie 6/5 m, nici nu era, credem, posibilă
existenţa mai multor încăperi.
In interiorul fiecărei locuinţe au fost descoperite una sau două
vetre de foc şi în mai multe ca7ur i cite o groapă de provizil'.

urmărit

Fig. 5 .Dealul Vida" (comuna Sl!lacea). Aspect general al templului.

ţelor

Vetrele erau amplasate dir ect pe pardoseală - în cazul locuinde acest gen - fie pe pămintul bătătorit ce ţinea loc de i:;ardo-

https://biblioteca-digitala.ro

11
seaJă. Vetrele nu erau prea înalte, avtnd una sau maximum două rtnduri
de făţuială. Aveau o formă ovală, cu mijlocul puţin alveolat, nedepăşind
ln diametru 80 cm.
Gropile din interiorul locuinţelor aveau mărimea relativ mică.
Surprinzător este faptul că ele erau sterile din punct de vedere arheologic. Singura explicaţie plauzabilă este că în acestea se păstrau alimente care nu au lăsat urme.
In privinţa amplasării în spaţiu al locuinţelor tn faza a II-a, nu
am putea afirma că s-au putut preciza dacă într-adevăr exista o oarecare
ordine. Totuşi cu unele rezerve înclinăm spre sistemul de dispunere
pe şiruri a lor. La această constatare trebuie să mai adăugăm faptul că
spre centrul aşezării locuinţele sînt cu mult mai numeroase.
In afara incintei locuinţelor au fost descoperite mai multe vetre
şi gropi. Vetrele aparţinînd acestei categorii sînt cu mult mai Jnalte
60-80 cm) decît cele din interiorul loC'uinţelor, sînt făţuite în repetate
rinduri, avind în general un diametru care depăşeşte 100 cm.
Aşa zisele .,gropi de resturi" extrem de numeroase sînt amplasate la întîmplare. Toate au dimensiuni mari, 150-200 cm adincime şi
100-150 cm diametru. Au formă de clopot răsturnat, pornesc din toate
nivelele, păstrînd aceiaşi formă, bineînţeles cu mici variaţii, dar nedeterminate de nivelul din care pornesc.
Dintre construcţiile din aşezare - relativ unitare ca stil - tn
mod evident se detaşează una, care se poate atribui cu certitudine unui
t.mplu cu megaron (18). Templul descoperit în anul 1968, se situează în
zona sudică a aşezării, ocupînd o zonă oarecum periferică, dar nu izolată
în cadrul planului general de distribuire a locuinţelor. Construcţia distrusă în urma unui puternic incendiu, este orientată nord-vest, avînd
lăţimea de 5,20 cm şi o lungime de 8,80 cm. Intregul edificiu este împărţit în trei compartimente distincte: a) un pridvor deschis (I), b) o incintă cintă cu un altarsuspendat (II) şi c) o incintfi cu două alter e fixe (III)

(fig. 5, G).
Pereţii laterali au fost refăţuiţi de mai multe- ori, iar tn dreptul
altarelor din incinta III, în partea superioară au fost ornamentaţi în
exterior cu o bandă de frize cu motive geometrice în relief (pl. XVI/1-6).
Intreaga construcţie a avut o pardoseală unitară, deosebirea constind doar în faptul că incinta a II-a a fost refăţuită de două ori.
Tot în incinta a II-a a fost descoperit un altar care. pe baza
unor indici bine conturaţi, se poate afirma cu certitudine, că in timpu t
funcţionării era supendat pe patru picioare de lemn (fig. 6). In ir.cinta
a III-a au fost descoperite alte două altare, dar, de data asta, fixe, dispuse faţă in faţă, lingă pereţii laterali lungi (pentru amplasarea lor vezi
fig. 6). Dimensiunile altarelor - bine delimitabile - sint următoarele :
altarul de pe latura nord-esti că, are o formă uşor trapezoidală, cu baza
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seală . Vetrele nu erau prea înalte, avtnd una sau maximum două rtnduri
de făţuială. Aveau o formă ovală, cu mijlocul puţin alveolat, nedepăşind
în diametru 80 cm.
Gropile din interiorul locuinţelor aveau mărimea relativ mică.
Surprinzător este faptul că ele erau sterile din punct de vedere arheologic. Singura explicaţie plauzabilă este că in acestea se păstrau alimente care nu au lăsat urme.
In privinţa amplasării în spaţiu al locuinţelor tn faza a II-a, nu
am putea afirma că s-au putut preciza dacă într-adevăr exista o oarecare
ordine. Totuşi cu unele r ezerve înclinăm spre sistemul de dispunere
pe şiruri a lor. La această constatare trebuie să mai adăugăm faptul că
spre centrul aşezăr ii locuinţele sînt cu mult mai numeroase.
In afara incintei locuinţelor au fost descoperite mai multe vetre
şi gropi. Vetrele aparţinînd acestei categorii sint cu mult mai tnalte
60-80 cm) decît cele din interiorul locuinţelor, sint făţuite în repetate
rinduri, avînd în general un diametru care depăşeşte 100 cm.
Aşa zisele ...,gropi de resturi" extrem de numeroase sînt amplasate la intimplare. Toate au dimensiuni mari, 150-200 cm adîncime şi
I00-150 cm diametru. Au formă de clopot răsturnat, pornesc din toate
nivelele, păstrînd aceiaşi formă, bineînţeles cu mici variaţii, dar nedeterminate de nivelul din care pornesc.
Dintre construcţiile din aşezare - relativ unitare ca stil - ln
mod evident se detaşea7,ă una, care se poate atribui cu certitudine unui
t"mplu cu megaron (18). Templul descoperit în anul 1968, se situează în
zona sudică a aşezării, ocupind o zonă oarecum periferică, dar nu izolată
în cadrul planului general de distribuire a locuinţelor. Construcţia distrusă în urma unui puternic incendiu, este ori entată nord-vest, avînd
lăţimea de 5,20 cm şi o lungime de 8,80 cm. Intregul edificiu este împărtit în trei compartimente distincte: a) un pridvor deschis (I), b) o incintă cintă cu un altarsuspendat (II) şi c) o incintă cu două altere fixe {III)

lfig. 5, G).
Pereţii laterali au fost refăţuiţi de mai multe ori, iar tn dreptul
altarelor din incinta III, în partea superioară au fost ornamentaţi în
exterior cu o bandă de frize cu motive geometrice în relief (pl. XVI/1-6).
Intreaga construcţie a avut o pardoseală unitară, deosebirea constind doar în faptul că incinta a II-a a fost refăţuită de două ori.
Tot in incinta a II-a a fost descoperit un a ltar care. pe baz::i
unor indici bine conturaţi, se poate afirma cu certitudine, că in timpul
functionării era supendat pe patru picioare de lemn (fig. 6). In ir.cinta
a III-a au fost descoperite alte două altare, dar, de data asta, fixe, dispuse faţă in faţă, lîngă pereţii Jaterali lungi (pentru amplasarea lor vezi
fig. 6). Dimensiunile altarelor - bine delimitabile - sînt următoarele :
altarul de pe latura nord-estică, are o formă uşor trapezoidală, c.:u baza
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latura opusă de '1,20 m şi lăţimea de 1,20 m în ansamblu
de pardoseală cu circa 17 cm. Altarul nr. III are o formă
tot trapezoidală cu baza lungă de 2 m, latura opusă de 1,80 m şi avind
lăţimea maximă de 1,40 m. Se detaşează de nivelul podelei în medie
cu 10 cm. Acest altar a avut iniţial dimensiunile cu ceva mai mici, dar
a fost mărit într-o fază ulterioară construcţiei, în momentul cind ROdeaua a fost refăcută a doua oară.
In ceea ce priveşte acoperişul pentru forma sa o serie de indici
ne sînt furnizaţi de cele 6 găuri din podea, care constituiau lăcaşul stilpilor de susţinere. Pe baza acestora - poziţia lor faţă de ansamblul
construcţiei cit şi pe baza analog:ilor furnizate de locuinţele din
aşezare, credem că acoperişul construit din stuf (s-a găsit o mare cantitate de cenuşe de stuf) era în două ape.
fn privinţa inventarului arheologic descoperit în interiorul construcţiei amintim următoarele: în incinta nr. I nu s-a descoperit nici
o piesă, în schimb în incinta nr. II s-a găsit o mare cantitate dl? ceramică, aparţinind integral fazei II al culturii Otomani. In incinta nr. III
au fost descoperite obiecte doar pe cele două altare laterale, în forma
unor grupaje bine delimitate. Pe altarul nr. II au fost descoperite urmă
toarele: 9 greutăţi de lut de formă piramidală (pl. XV/6), 3 cuţite curbe
de piatră (pl. XV/8) şi un suport cilindric de lut cu margini le evazate (pl. XV/5).
Pe altarul nr. III, au fost descoperite, de asemenea, 9 gre utăţi dl'
lut, dar de dimensiuni miniaturale (pl. XV /7), 3 cuţite curbe de piatră
şi un suport cilindric (pl. XV /4).
In exteriorul templului, i11 imediata apropiere a intrării, a fost
găsit un mormînt de inhumaţie, sigur de ofrandă. Groapa mormîntului
avea gura circulară cu un diametru de 110 cm, pereţii drepţi, şi adînci
de 130 cm. In groapă au fost descoperite, alături de cîteva fragmente
de oase de copil, fragmentele unui vas şi ale unui cilindru asemănător
cu cele de pe altarele laterale din incinta nr. III al templului.
In privinţa încadrării cronologice al complexului de cult, nu s-au
întimpinat dificultăţi. Atît poziţia stratigrafică (nivelul nr. 2), cit şi
ceramica din interiorul incintei nr. II, pledează cu siguranţă pentru încadrarea templului în faza a II-a a culturii Otomani.
Materialul provenit din aşezare este extrem de bogat şi ••arial
în toate nivelele. Intrucît spaţiul nu ne permite prezentarea lui în totalitate, am crezut de cuviinţă să selectăm numai acele piese care în mod
cert aduc o contribuţie substanţială la cunoaşterea mai aprofundată a
culturii Otomani.
Ca în toate aşezările umane din comuna primitivă şi în a~ezarea
de pe „Dealul Vida" ceramica reprezintă elementul precumpănitor al
întregului inventar arheologic.
de 1,60 m

şi

detaşîndu-se
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Ceramica nivelelor 5-4 aparţinînd fazei I al culturii Otrnnani în
ansamblu nu prezintă un repertoriu prea variat de formă şi ornament.
Caracteristice sînt vasele de mărime medie şi mare. Predomină cele
cu fundul plat, pereţii drepţi sau slab arcuiţi, gura dreaptă şi largă
(pi. XII/1-4, 6). Torţile relativ r are, sînl de mărime mică, amplac:ate fie
pe buză (pl. XII/4), fie în partea superioară a corpului vasului (pi.
Xll/6). Decorul predominant este striul, executat cu mătura, ce acope ră
întreaga suprafaţă exterioară a pereţilor.
Un exemplar decorativ întîlnil des în nivelele 5-4, este brîul r0liefat în formă de creastă de cocoş, aplicat Iie pe buză (pl. XI/9), fit'
pe umărul vasului (pi. II/2). In legătură cu acest decor remarcăm faptu 1
că face o notă oarecum aparte în ornamentica culturii Otomani. In afară
de faptul că este unicul element decorativ în relief, se intîlneşte în
toate fazele de evoluţie a culturii, nesuferind schimbări esenţiale, în
comparaţie cu celelalte elemente decorative.
In nivelul 4 forma vaselor rămîne aceeaşi, dar apar variante noi
ale elementelor decorative. Decor ul striat nu mai acoperă întreaga suprafaţă a vasului, ci formează doar grupe izolate (pl. XII/4). Apare şi
o variantă stilizată a motivului creastă de cocoş - panglica în relief de obicei crestată, aplicată oblic pe pereţii vasuh.:i (pi. XII/4).
In subfaza IB, apar forme noi ca: vasul pîlnie, cu picior cubic
gol în inl<'rior şi prevăzut cu ferestruki (pl. XIfl O). Acestea sînt crnamentate cu motive în relief, dispuse p0 verticală în registre simHncc,
imitind forma stufului de baltă. Ceştile cu corpul puţin lJombat deasemenea o formă nouă - au pe umăr un motiv decorativ cu totul
neobişnuit, o canelură lată în formă de spirală alungită dispusă orizontal pe umăr, imitînd parcă sub formă s tilizată valurile formate de ape
(pi. XI/1, 2). De remarcat că acest element decorativ are n viabilitate
foartE' scurtă, dispărînd chiar la începutul fazei II, dar revine în faza
a III-a, cî5tigînd teren din ce în ce mai mare, astfel că spre sfirşitul
culturii să constituie e lementul decorativ de bază.
Vasele din subfaza IA, sînt lucrate relativ neglijent, dintr-o pastă
ce conţine mult degresant (nisip, păioase, pietricele mărunte). De obic«>i
au o culoare roşcat cenuşie, mai rar cărămizie. Abia în subfaza IB,
ceştile şi vasele pîlnie au o pastă mai fină, deobicei de culoa·,·e neagră
cu urme de slip lucios.
Dintre vasele speciale aparţinînd fazei I. remarcam în mod deosebit un vas repr ezentind o barcă mi niatură (pl. XI/5). Ar e o formă alungită, fundul plat, pereţii laterali înalţi şi relativ curbaţi pupa .şi prora
reliefate.
Incepind din faza II (nivelele 3-1) în cadrul procesului tehnic
de prelucrare a ceramicii în aşezarea de pe „Dealul Vida", asistăm la o
adevărată revoluţie. Compoziţia pastei, m aniera de ardere, formele şi
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Fig. 6 .Dealul Vida" (comuna Slilacea). Aspec t general al templului.
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decorul, se schimbă. Din faza antecedentă persistind doar citeva elemente de formă, care, în general, se încadrează în categoria aşa-zisă
a vaselor de bucătărie.
Pasta devine extrem de fină, iar pleava întrebuinţată C'a degresant principal în faza anterioară, este înlăturată cu desăvirşire. Se în
trebuinţează cu predilecţie un nou degresant şi anume mica. De remarcat faptul că pe parcursul săpăturilor a fost descoperită o cantitate
Coarte mare din această rocă în toate nivelele apartinînd fa7ei II. In
ceea ce priveşte materia primă de bază - lutul - se găseşte în cantitate şi de calitate remarcabilă în jurul aşezării. In schimb mica trebuia
extrasă şi transportată de la o distanţă r elativ mare, circa 80-100 km,
din Munţii Meseş ului.
La fel şi în procesul de ardere al ceramicii în faza II remarcăm
o îmbunătăţire substanţială. Predomină vasele de culoare neagră ţi roş
gălbuie. Din păcate, marea majoritate a ceramicii provenind din locuinţe, prezintă serioase deformări coloristice în urma unor puternice arderi secundare.
Forma vaselor suferă, deasemenea, schimbări radicale Doar vasele ornamentate cu brîu crestat în formă de creastii de cocoş continuă
pe mai departe forma din faza I.
Apariţia ceştii în nivelul 3, marchează de fapt începuturile fazei II. Această formă nouă persistă pe tot parcursul fa zei, suferind
doar mici modificări. O evoluţie aproape imperceptibiiă se remorcă doar
în privinţa torţilor, în sensul că în primul nivel din faza II (nivelul 3),
torţile nu depăşesc înălţimea buzei, ca pe parcurs acestea să se inalţe
din ce în ce mai mult. In ansamblu, această categorie de formă cera
miră este orn amentată in exclusivitate cu motive incizate în stil geometric, avind o gamă foarte vastă de repertoriu motivistic (pl. XIII/1-6).
Tot din categoria vaselor mici semnalăm vasele de tip pahar (pi
XIV /1, 3), puţin numeroase la început, apoi din ce în ce mat multe
spre finele fazei II (nivelul 1).
Pentru categoria vaselor de mărime medie sau mare, sht cararteristice cele cu fundul plat, ccrpul puternic bombat, gitul înalt,
buza răsfrîntă (pi. XIV/5, 6). Torţile aparţinînd acestor două categorii
de vas sînt plasate fie pe umăr - în acest caz de dimensiuni mici
(pi. XIV /5), Iie pe partea superioară a vasului, în cazul acesta ~upra
inăl\ate faţă de buză (pl. XIV /6).
Farfuriile (pl. XIII/8), cănile de dimensiuni relativ redt!Se, î5Î
fac apariţia în nivelul superior 1. Aceste tipuri avînd forme incipiente
in faza II, vor predomina în faza următoare.
In categoria vaselor de bu că tărie găsite în aşezare (nivelele 3-1)·
amintim doar pe cele mai frecvente. Strecurătorile de diferite forme,
rele mai des le întîlnim pe cele cu fundul plat, pereţii relativ scunzi şj
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prevăzuţi

cu o mică toartă (pi. XI/4). De asemenea aşa-zisele va5e „peşti"'
sînl frecvente ca număr (pl. IIT/7), unele dintre ele fiind chiar ornamentate cu motive incizate în stil geometric.
Dintre vasele speciale pe care în mod exclusiv le atribuim unor
ritua:uri cultice - neavînd o altă explicaţie mai plauzibilă - mnintim cîteva:
Două exemplare întregi şi unul fragmentar de vas de tip ,.askos"
(pi XI/ 1- 3). Intere~anl este de menţionat că cele două piese întregi
sînt pandantell' aceluiaşi tip, singura deosebire constînd în faptul că
una este o miniaturalizare. Nu considerăm necesară tratarea problemelor ridicate de acest tip de vas, ne rezum ăm doar a aminti că vasele
,,askos" conturează odată în plus influenţa indiscutabilă sudică exercitată asupra culturii Otomani.
In nivelul 2 a fost găsit un exemplar întreg şi mai multe fragmente de tip tavă cu picioare (pl. XI/11). Judecind după faptul că pe
ambele margini lungi, vasul este prevăzut cu cite două găuri şi că ornamenh.tl este plasat exclusiv pe suprafaţa inferioară, credem că a fost
tntre'buinţat într-o poziţie suspendată în ciuda celor patru pic:ioare.
Printre unicatele descoperite în aşezare se numără şi un vas
„rython" (pl. XI/7), găsit în nivelul 2. In privinţa acestei piese ţinem
să semnalăm doar două fapte. Deşi este o piesă unică în aria culturii
'Otomani, totuşi, decorul aparţinînd în mod cert ace5tei culturi, sînt.!Wl
nevoiţi de a exclude eventualitatea unui import.
In fine, mai amintim un vas, avînd o formă ieşită cu totul din
comun (pl. XIV/2), pentru care în toată literatura de specialitate nu
am reuşit să găsim analogii. Piesa a fost descoperită în locuinţa C
din nivelul 1.
Ca o trăsă tură gern:>rală pentru ceramică aparţinînd fazei II este
gama extrem de vastă a repertoarului motivisiic. Totuşi, în acest context
variat, o serie de caracterstici generale - decor exclusiv incizat, stil
geometric - ne pune în fata unui tot unitar.
In lucrarea de faţă ne rezum a enumera numai motivele cele mai
frecvente, su sublinierea că acelaşi element prezintii la rindul său o
tntreagă gamă atît în ceea cc priveşte modul de dispunere pe Yas, cit
şi a părţilor sale componente. Pentru rivelele 3-2 motivele cele mai
car:icteristice sînt unghiurile incizate, unele umplute cu haşururi, arcadele cu terminaţiuni unghiulare mult prelungite, o variantă a semnului
solar în formă de cerc, de la care pornesc de jw· împrejur linii drepte
dispuse simetric. Motive în formă de crengi de brad, linii paralelt? umplute cu haşururi mărunte, de obicei dispuse pe plan orizontal, în partea superioară a vasului sînt deasemenea frecvente.
Pentru nivelul 1, pe lingă motivele amintite care din punct de
vedere a execuţiei sînt mult mai fine, apare un element nou şi anume
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grupa de spirală incizată, combinată aproape in tc.ate cazurile cu motive
unghiulare sau cu benzi de linii limitate de puncte incizate. Acest. motiv incipient încă în faza II, va constitui e lementul ornamental de bază
pe tot parcursul fazei următoare. Incizia transformindu-se pe parcurs
în canelură, la început mai îngustă, apoi spre sîirşitul fazei III, din
ce in ce mai l ată şi mai adîncă.
Pentru ceramica nivelelor 3-1 echivalente duse pînă la identitate găsim în aşezările de la Socond (nivelul superior) şi Viirşand (19),
„Cetăţuia" Otomani (20), faza T6szeg B şi nivelul inferior T6szeg C.
In aceste nivele, pe lingă ceramica de tip Otomani, s-au găsit
numeroase fragmente şi chiar vase întregi, aparţinînd culturii Wietenberg. Acest fapt nu trebuie să surprindă, deoarece între aceste două
culturi, în special în zonele limitrofe, au existat legături extrem de
strinse. Este suficient să amintim că în aşezarea de la Derşida Cudeţul
Sălaj), aparţinînd cuJturii Wietenberg, aproape în toate nivelele au fost
semnalate fragmente ceramice de certă factură Otomani (21).
Dar lutul a servit nu numai ca materie primă pentru vas<!, ci şi
pentru modelarea unei game variate de alte obiecte. Dintre acestea
in mod special ne-au atras atenţia o serie de cărucioare miniatură.
Toate exemplarele descoperite - patru întregi şi unul fragme11tar au fost găsite în nivelele aparţinind fazei II. In ansamblu predomină
forma patrulateră (pi. Xl / 8), numai într-un singur caz colţurile sint
rotunjite {pl. XI/5). Toate în partea inferioară sîn t găurite transversal,
în vederea fixării axelor de susţinere a rotilor. Numai două din cele
cinci exemplare sînt decorate cu motive geometr ice incizate de factură Otomani (22).
Inerent la cît de o sumară analiză a cărucioarelor nu putem face
abstracţie de roţile pe care erau montate. Dat faptului că la nici un
exemplar descoperit în aşeiarea de pe „Dealul Vida" sau în vreo altă
aşezare de tip Otomani, cele două elemente nu au fost găsite împreună.
ridică o serie de probleme. Este adevărat că la Sălacea au fost f;!ăsite
numeroase piese de lut, care puteau servi drept rotiţe. Dar acestea pîn ă
tn momentul de faţă în literatura de specialitate, sînt amintite cînd
rotiţe de cărucioare, cind greutăţi de Iusaiolă. Judecind după niJmărul
extrem de mare de piese de acest gen descoperite, în comparaţie cu
numărul redus de cărucioare, credem că numai unele din acestea se
pot încadra în categoria rotiţe. Dacă pornim pe principiul împărţirii
acestor piese după forme şi elemente com9onente, ajungem la urmă
toarele două categorii :
a) cele cu corpul oombat, avînd o gaură centrală simplă (pl.
XVII/3, 4);
b) cele cu corpul plat, avind în jurul găurii centrale o proemi-·
nenţă în formă de bucşe (pl. XVII/6, 7).
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Bazaţi pe acest criteriu, numai exemplarele din categoria a doua
cred~m că aveau destinaţia de rotiţe. Din această categorie o notă aparte

•o constituie acele exemplare pe care sînt indicate spiţe obţinute prin
:goluri făcute în corpul rotiţei (pl. VII/5, 9, 10). Aceste exemplare au
fost descoperite numai în nivelele 2-1, deci cronologic se pot plasa
în Br. B2. Dacă admitem teoria cercetătorului Gh. Bichir , că aparitia
roţilor cu spiţe marchează începutul intrebuinţării calului ca animal
<Cl.e tracţiune, atunci acest eveniment trebuie plasat la finele Br.
B2 şi nu cum se susţine, la limita intre epoca bronzului şi începutul
epocii fierului.
In privinţa întrebuinţării calului, cel puţin ca animal de călărie,
avem dovezi incă din nivelele 3-2, unde s-au descoperit trei psalii
lucrate din os de cerb, două din ele ornamentate cu incizii amplasate
pe mai multe registre (pl. XVIl/1-2). Ornamentele de pe cele două
piese amintite mai sus, fac o notă aparte faţ'i de stilistica Otomani,
avtn~ mai mult afinităţi Wietenberghiene.
Uneltele constituie un capitol aparte al inventarului arheologic
al a5ezării. De la început ţinem să precizăm faptul că deşi acşezarea
se situează în plină epocă a bronzului, uneltele aproape în exclusivitate
sint lucrate din materiile prime tradiţionale - os şi piatră. Atit uneltele de os cit şi cele de factură litică nu prezintă serii tipologice prea
variate. Sesizabil este în acelaşi timp un vizibil conservatorism în privinţa evoluţiei formelor şi faţă de perfecţionările tehnice.
Marea majoritate a uneltelor de os, sule (pl. XVIJI/2, pumnale
(pl. XVIII/5), săpăligi (pl. XVIII/I), brăzdare (pl. 'XVIII14) ~1 ciocane
(pl. XVIII/3), sînt lucrate din oase sau coarne de cervide.
Uneltele de factură litică, ce-i drept, mai puţine ca num::ir, le
putem împărţi în două mari categorii distincte: a) uneltele de silex,
predomină ca număr cuţi tele (pl. XVIII/6) şi lamele de seceri (pi.
XVIII 18), acestea din urmă prezentînd un înalt grad de finisaj ; b) uneltele de piatră, remarcăm în mod special mai multe dăltiţe plate (pi.
XVIH/7, 9), topoare cu gaură de înmănuşare (pl. XVIH'lO).
Pe baza cunoştinţelor noastre actuale, privind cultura Otomani,
putem afirma că este una din cele mai sărace culturi din epoca de bronz
de pe teritoriul României, în ceea ce priveşte descoperirile de c biecte
·de podoabă şi obiecte rituale. Totuşi de la această constatare - ce pare
general valabilă - aşezarea noastră face o notă cu totul aparte.
Lăsînd la o parte implicaţiile cu totul deosebite ce ridică descoperirea templului, pe parcursul săpăturilor au mai fost descoperile o
:serie de obiecte cu vădit caracter cultic.
In nivelul 3 a fost descoperită o figură umană extrem de !"tilizată (pl. XV/3), de genul acelora de la Barca şi Gonov~ (R.S. Ceho-
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slovacia) şi Felsovadasz (R.P. Ungară) (23). Atit în baza analogiilor cît şi
a rondiţiilor de zacere, exemplarul nostru se poate încadra cronologic
in bronzul mijlociu (Br. B2).
De asemenea, în cursul săpăturil or din anul 1965, au fost gJsit""
două statulete antropomorfe, „cu cap mobil", la o adindmc: de 25 (m
în nivelul 1 (pl. XV /1, la, 2, 2a). Intrucît aceste două piese au cono;tituit subiectul unui articol specia l (24), nu credem util~1 rcvcnirra asu~ra
lor pe un plan mai amplu, doar ţinem să menţionăm următr·arl' le :
1) sînt singurele exC'mplare de acest gen cunoscute în cultura
Otomani;
2) cronologic aparţin Br. B2 ;
3) ele confirmă odată în plus opinia noastră, că a"upra c·ulturii
Otomani, au fost exercitate în diverse perioade, infJucr:.tP puternice sudice.
ln privinţa ritului de înmormîntare, s-au obţ inut date relativ
puţine. Pină în prezent cimitirul propriu-zis al a5ezării, nu a putut fi
reperat. In schimb în incinta aşezarii, au fost descoperi te două mo'l"minte
izolate, aparţinînd cul turii Otomani.
Primul este un mormînt de incineraţie. Oasele· calcinate ou fost
depuse într-un vas tip castron (pl. XII/5}, fără nici un inventar adiaCPnt. Mormîntul, din punct de vedere cronologic, aparţine fazei I a cu 1 tu•ii Otomani - groapa mormîntului care pornea clin nivelul 4, confirma o concordanţă stratigrafico-cronologi"ă ckplină. Tipu I de va<> cît şi
ri1ul de inmormîntare au analogii în cimitirul de la Cium şti (25), aparţinînd tot fazei I Otomani.
Al doilea mormînt este de inhumaţie, compus din r~tru schelC"'tc>
(două de maturi, un adolescent şi un copil), depuse în poziţie puternicchircită, exceptind scheletul de copil. Mormîntul ncavind nici un fel dP
invPntar, pentru încadrarea sa cronologică singurul indiciu esle furnizat
de poziţia gropii în contextul stratigrafic. Groapa rlf"limitată cu preC'izie, porneşte din nivelul 2 şi se adînceşte pînă în nivelul 4. Deci crnn<ilogic - bazîndu-ne pe această observaţie stratit:~rafică - mormîntul
se poate atribui fazei Otomani II. Intrucît ace5t mormînt Cl.aclt uplu
este unic în cultura Otomani, nu credem că se poatE· înC'adra in tipul
mormintelor obişnuite, ci mai mult ca sigur că este un mormînt rit1ial
de sacrificiu uman.
Desigur, în cadrul unei lucrări, cu spaţiu JimitDt, nu aven1 pretenţia că am epuizat toate problemele ridicate d e săpăturile de pe
.Dealul Vida", totuşi, sperăm că am adus o contribuţi e la ctmoa~terea
şi mai aprofundată a aceste i interesante
culturi din epoca bronzului
din vestul României - cultura Otomani.
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NOTE
I. La săpăturile <le la Stilacea înafara de l'utorul prezentului ~tudiu a mai luat

parte şi colegul Nicolae Chicl1oşan, căruia ne sim(im indalorati de a-i adur.c mul·
\urnirile noastre pentru pre(ioasele sugestii şi 0bscrvaţ 1 i efectucJte şi comunicate
nouci.
2. Pervtru amplasarea aşezării de pe „Dealul Vida" (corn. SCIJacea), ~n conte"(tul
ariei de răspîndire o. culturii Otomani, v<:>~I harta din lucrarea lui I. OrdN1tlich.
/\ria de răspîn rlire a cu lt urii O tomani de pe teritoriu l României, 1Yla rma / la, II,
Baia Marc (sub tipar).
3. Inventarul Muzeului din ValM lui "fihai, voi. I, p. 75 şi :1rm. După oesfiintarea
muzeului întregul material arheologic cil şi inventarele au in tra t în ;:iatrimoniul
muzeului din Oradea.
4. O analiză detailată referito are la acenstă probleml:i s-a făcut într -o luna re corn·
plexă referitoare la sistemul de fortifica~ie al aşezărilor din culturn Otomani,
< I. Ordentlich, Probleme dcr Belestlgungsanlagcn in den Siedlun!]<'n der Oto·
mnnikullur in dercn rumănischen Vcrbreitungsge/.;C'il, Dacia, n.s., XII 1869,
p.
457 şi urm.
5. I. O rdentlich, Dacia, n.s„, VII, 1963, pi. 5 / 1.
6. Problema a fost tratatl:i pe larg în lucrarea citată la nota 4
7. I. Ordenllich, Dacia, Vil, 1963, pi. 4.
8. Ne gindim in sp ecial la aşeză rile de la Socodor şi Vărşand (vezi CJ. Pope~ru,
Materialel e, li, p. 41 şi urm. ), pentru aşe1a r ca de la Sînti on (vc?:i A . l\lcxa n·
drescu, Sllpdturile de sal v are de la S1nlion, SCTV, 1955, J-4, p. 487 şi u1m.t
pentru aşe1area de la Pir (vezi Z. Szekely, Cimitirul din epoca bron1ului de la
Pir. SCN, !, 1966, p. 125 şi ur m. ).
9. M. Roska, MKS , VH, 1913. p. 8 1; D. Po pescu, Mat eri alel e, II, 1956, p . 48, pi.
17/3, 4, 9, 10, 15, p. 49, p i. 8/2, 3, p. 52, pi. 11'5, 6; A. Moi solics. Acta Arch.,
li, 1952, p. 35 şi urm.; Problema cronologiei f1uei I al cu lturii O tomani u !ost
dezbătută pc larg de I. O rdentlîch.
10. Pentru deta lii v ezi I. Or den tlich, op. c il .• la n ota n o. 9.
l I. E. Zaha ri a , Die Lock enringen von Să rala ·Montcoru, Dacia , n .s., III, 1959, p. 119,
fig. 7 /5, 6. Una din cele dou ă inele de timpi!\ este la fel d in au r $ 1 a fost
descope rit ln morm întul nr. 22, al doile a exemplar este din bronz şi a fost
descoperit în morm in tul nr. 11.
12 . Int rud t în lucrarea citată la nota nr. 11 se fa ce o amplă discutie a supra tnca·
drării c ronologice a aces tor piese, nu ronsid e răm n ecesară rev e 11irea a~upra
aces tei pro bleme ln cad rul lu crării de fa tă .
13. M.Roska, Repert oriu m, p. 54. fig. 52/5, p. 56/ 8.
14. R. Pittio ni , Uraeschihte des O sterreichen Raumes, Viena, 1954, p. 290, fig. 199/4.
15. La Medi eşu A urit s ·a săpat o aşezare care din punct de ,·edere cronologic se
poate încadra în faza I Otomani. Informa tii fu rnizate de T . Bader şi S. Du·
mitraşcu .
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16. D. Popescu, Sondajul arheologic de la Socodor, Materialele, JJ, 1956, p. 43 şi urm.
17. ln privinţa detaliilor de consiruc\je a locuinţelor din faza I si II, atlt re!erilor
la cele de la SlUacea cl.t şi referiri pe ansamblul culturii Otomani. vezi I. O rdrnllich, Anordung und Bau der Wohnungcn in rahmen der OtomaniJ.:ultur in
Rumănien, Dacia, n.s., XII, 1968, p. 141 şi urm.
18. Din cauza spaţiului problema templului îl trat ăm tn mod succint pentru detalil
şi analogii vezi articolul N. Chidi oşan şi I. Ordentlich, U 11 templu cu mcgaron
din epoca bronzului (cultura Otomani) de!;COpcrlt la Să/acea, Anuarul Muzeului
din Baia Mare, Marma/ia, II (sub tipar).
19 D. Popescu, QP. cit„ p. 63, fig. 28, p. 74, fig. 34, p. 108, fig. 62.
20 I. Ordentli~, Dacia, n.s., Vll, 1963, p. 123, fig. 6, p. 124, fig. 7.
21. N Chidioşan, Beitrdge Zur Kenntms der Wietenbergkultur Im Lichte der neue n
funde von Dcrşida, Dacia , n.s., XII, 1968, p. 155 şi urm.
22. Pentru detalii tn 1 rn1Hură cu cărucioarele din epoca de bronz vezi Gh. Bichîr,
Autr.ur der probl<'me des plus anciens modclcs de charioth decuver'<" eu
Fnumanie
Dacia. n ~„ \'H I, 1964, p. 67 şi urm., şi bibliografia indicată.
23. . Hajek H lincnc LidshePlasliky z Doby Bronzove v Barei u Kosik, SlovArrfl.,
2, 1957, p. 323, 336, 338.
24. I. Ordcntllch, Doud stat uiete cu cap mobil dC'scoperile l a Sdlacea, SCIV, 1, 18,
19C·7, p. 14r şi urm.
25. I. Ordenllicb, C. Kacso, Cimitirul din epoca bronzului de la Ciumeşti, SCIV, 1„
1970, P. 55, fig. 3 / 1.
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DIE BEITRAGE DER ARCHAOLOGISCHEN AUSGRABUNGEN AM
DEALUL VIDA (GEMEINDE SALACEA, K REIS BWOR)
ZUR KENNTNIS DER OTOMANl -KUI:TUR
(Zusammenfassung)

Die Siedlung liegt 8 km von der namengebenden Ortschaft der
Otomani-Kultur („Cetăţuia", im Dorf Otomani) entfernt , in der Năhe
der Gemeinde Sălacea (Kreis Bihor), auf dem Auslauf des Hugels, den
die Ortscewohner „Dealul Vida" nennen. Dieser eine Flăche von 1,5 ha
betragende Auslaufer ist der letzte Vorsprung der Barcău-Berge und
ist fUr dieses Gebiet des Er-Tales die obere Flussterrasse.
Die Siedlung ist rundherum von einen Abwehrsystem befE:-stigt,
das aus einen Schutzgraben mit Aussen - und mit Innenwall bestehl
(Abb. 3, 4). Das Befestigungssystem ist in der ersten Phase der OtomaniKuJtur errichtet worden. In der zweiten Phase wird der Innenwall von
Kulturniveaus uberschichtet und allmahlich fallt sich der Graben . Der
Jetzte Teil, etwa 2,50 m , wird im 10. Jh. u. Z. eingeebnet, als die
Plattform als Friedhof cliente.
Im Inneren der Siedlung konnten fi..inf Kulturniveaus vonei1~ander
abgegrenzt werden. Die Niveaus 5-4 gehoren zur ersten und die
Niveaus 1 bis 3 zur zweiten Phase der Otomani-Kultur.
Die Wohnungsbauten aUer Kulturniveaus haben einen gemeinsamen Zug, und zwar, sind sie ausnahmslos Oberflăchenbauten . Im allgemeinen bestehen sie aus einem einzigen Allzweckraum. Die Wi:inde sind
aus Lehm, der auf e in von Pfosten gesti.itztes Rutengeflecht geworfen
war, die Bedachung aus Schllf. ln keinem Fall konnte der Ein~ng
bestimmt werden. Eine Reihe von Wohnungen aus der zweiten PhasP
haben eine Lehmschicht als Estrich, die in mehreren W ohnungen
wiederholte Male gegUittet wurde. lnnerhald jeder e inzelnen Wohnung
gab es eine Herdstelle d irekt auf dem als Estrich geltenden fest getretenen Boden, oder unmittelbar auf dem Estrich aus Lehm. Die ovalen
Herde mit linsenf6rmig eingelassen er Feuerstelle waren nicht zu hoch.
lnnerhalb einiger Wohnungen wurde auch j e eine zur Aufbewahrung
von Vorrăten dienende Grube gefunO.en.
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In der Siedlung wurdcn ausserhalb der Wohnungen auch noch
Cruben mit Wirtschaftsabfallen gefundcn sowie freie Herdste!len.
Von den Bauten in der Siedlung, sticht der im zweiten Niveau
entdeckte Tempel besonders ab. Er ist 8,80 m lang und 5,20 m breit
(Abb. 5,6) und besteht aus drei TeiJen. Der erste, das Megaron, cler
zweite mit hăngendem, mobilem Altar und cler dritte mit zwei feststehenden Seitenaltăren. Der Estrich ist mehrerc Male geglăttet wot'dcn. Die
Aussenwand war mit einem Relieffries in gcometrischem Stil vcrziert.
Das zweiflăchige Satteldach stand auf Reihen von unmittelbar în den
Dltrich eingerammtcn Stăndern. Im ersten Innenteil sind keine Funde
gehoben worden, im zweiten Inenraum fand man hingegen eine grosse
Menge Keramik. Dcr dritte Innenteil war bis auf die rituellen Gegenstande auf den beiden SeitenaJtăren ebenfall!': fundlecr.
Die Keramik stellt in der Siedlung das vorherrschendc archăo
Jogische Fundgut dar.
Fi.ir die Niveaus 5 bis 4 aus der ersten Otomani-Phase zeichnet
qch die Keramik durch wenig verschiedene Formen aus, wobei diejenigen mit flachem Boden, geraden oder schwarh geschwungenen
Wănden, geradem und weitem Mundsaum, kleinen Henkeln abcr nur
bei einigen Gefăssen vorherrschen. Das wichtigste Ziermuster ist
die Rille, die die ganze Gefăssilăche bedec·kt, um zum Ausgang der
Pliase nur noch gruppenweise auf d0m Gefăsskorper vorzukommen.
ITaf. XII/1, 3, 4, 6.). Ein anderes Motiv, das dicsc Niveaus kennzeichnet,
ist die angebrachte Ritzleiste. Dies ist das einzige Zierelement, clas in
allen Phasen der Kultur ohne wesentli<:hen Anderungen anzutreffe-n ist.
Oie Gefăsse die în diesen Niveaus angetroffen wcrden, sind verhiiltnismassig n~chlăssjg aus einer viel Magerungsmittel (Sand, Streu, Kies)
enthaltenden Paste gearbeitet.
In den Niveaus 3 bis l, ăndert sich die Machart der Keram ik, die
Pasle wird ăusscrst fein (als Magerungsmittel wird hauptsăchlich Glimmer gebraucht, es kommen viele neu0 Formen au!, davon die Tasse
iib»rwiegt (Tafel XIII/1-6). Auch die Te<'hnik der Verzicrun~ tindert
sirh und zwar iiberwiegt ausnahmslos die Ritztechnik, die im geometrisrhen Stil ausge!i.ihrt ist (Tafel XIII/1-8).
Die Werkzeuge sind allgemein in zwei groBe Gruppen einzuteilen,
je nach dem Rohstoff, aus dem sie hergestellt sind: a. Stein (Tafel
Vlll/6-10) und b. Knochcn (Tafel XIV/1-5). Im allgemeinen kann
in den verschiedenen Niveaus keine EntwickJung festgestellt werden
und auch die Formen sind sehr wenig mannigfaltig.
Von den Kultgcgenstănden sind bcsonders drei Menschenstatuetten
zu erwăhnen (Tafel XV /1, la, 2, 2a, 3), davon zwei mit mobilem Kopf.
Der eigentliche Friedhof der Siedlung ist noch nicht entdeckt
worden, bloB in der Siedlung sind zwei Einzelgrăber aufgedeckt worden,
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davon eines ein Urnengrab ist (Taiel XIT/5), das zum vierten Niveau
gehort und das zweite eine rituelle Gruppierung von vier Ske1ett.en in
IIockcrstellung, die dem zweiten Niveau genort.
Die Zeitstellung der Siedlung konnte &owohl anhand der keramischen Analogien als auch aufgrund von Metallgegenstănden ermittelt
werden.
Wie erwăhnt, gehoren die Nivt:'aus 4 und 5 in die erste Ph~
der Otomani.-Kultur. Vom chronologischen Standpunkt aus, 1'.onnen sie
aufgrund von Analogien mit den Nivcaus I-IV von Periam, mit den
unteren Niveaus von Socodor und Toszcg (Ungarn), mit den Niveaus
aus der Sicdlung von Potău und aufgrund der Parallclismen mit der
Nagyrcy-Kultur (Ungarn) (9) in die friihc Bronzezeit (Reinecke A) angesetzt werden.
Die Niveaus 1 bis 3 entsprechen vollig der zweiten PhasC' der
Otomani-Kultur, die chronologisch betrachtet în cler mittleren Bronzezeit
(Reinecke B) gelegen ist. Dic Ansetzung dieser Nivei:ius în die mittlere
Bronzezeit, wird auBer der Vielzahl dcr Analogien, die die gefundene
Keramik bietet, auch von zwei Metallgegenstăndcn bestătigt.
Im 3. Niveau - dem crsten dcr Otomani-Kultur - fand man in
stratigraphisch gcsicherten Umstănden cinen golclenen Schlărenrinp
(Tafcl XVIII/12) vom Typus Sărata Monteoru. Das Exemplar besitzt
Analogien, bis zur Gleichheit, mit den formenkundlich in die Entwicklungsphase Bl C von Sărata Monteoru eingegliederten Lockcnringen (11).
Diesc 7itierte Variante wurde in clic mittlere Bronze Bl einge\\.·iesen (12)
In der Grabungskassette B/1965 im oberen Nivcau 1, wurde innerhalb einer \Vohnung, zv.ischen den eingestiirzten Wănden und dem
Estrich, ein bronzener TiillenmeiBel mit Schaftloch (Tafel XVIII/11)
gefunden, der Analogien besitzt mit den Exemplare aus Pietroasa (13)
und Bullenclorf (Osterreich) (14). Das Exemplar, das in den zveiten ervăhten
Ortschaft gefundcn wurde, ist vom chronologischen Standpunkt von
Pittioni in Bronze B2 angesetzt. Setzt man die Lage der zwei Exerr.plare
senkrecht herab - bzw. den Schlăfenring und den Ti.illenmeiBel so ergibt sich zwangslăufig der SchluB. daB die drei Niveaus aur dem
„Dealul Vida", die der zweiten Phase der Otomani-Kultur ang(''1oren.
vom chronologischen Standpunkt aus, die ganze Zeitspanne Bronze Bt
bis Bronze B2 decken.
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