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!Gheorghe Lazilîl
1946-2004

r ,a numai două săptămâni după cc
împlinise 58 de ani, în 19 aprilie 2004 a plecat
dintre noi, uitat sau neglijat de mulţi dintre colegi
sau prieteni, unul dintre specialiştii reprezentativi
pentru cercetarea arheologică din spaţiul nor<lvcstic al României. Am înţeles că până în ultimele
clipe şi-a păstrat optimismul şi verva, atât de
caracteristice, ncînchipuin<lu-şi că poate renunţa
vreodată la proiectele de viitor. Şi <le data aceasta,
destinul s-a dovedit a fi implacabil.
S-a născut la 4 aprilie 1946 În localitatea
Viile Satu Mare Gud. Satu Mare), unde în cele din
urmă a revenit, găsibdu-şi locul de veci. Între anii
1959-1963 a unnat studiile liceale la Satu Marc,
funcţionând apoi pe parcursul anului şcolar 1963-1964 ca profesor suplinitor la Arieşul de Pădure,
jud. Maramureş, împrejurare despre care îşi
amintea adeseori cu plăcere. Încă din primii ani de
studenţie, susţinută în perioada 19~1969, la
Facultatea de Tstorie şi t'ilosofie a Universităţ:ii
,,l3abeş-Bolyai" din Cluj, a participat la activitatea
unor
importante
şantiere
arheologice
transilvănene, cum a fost cel de la Taga Qud.Cluj),
conduse de profesorul Dumitru Protase. După absolvire, rezultatele foarte bune i-au asigurat un post
la Muzeul din Deva, unde a activat în perioada 1969-1971, colaborând la cercetările arheologice de la
Feţele Albe (în Munţii Orăştici), Strei-Călan, Deva, Micia.
Un moment de tumură în evoluţia profesională l-a reprezentat transferul la Muzeul Judeţean
Satu Mare (1971), revenind astfel în locurile natale (ca arheolog şi muzeograf a fost angajat al acestei
instituţii până în anul 1999). În numele acestui prestigios mU7.eu sau în colaborare cu alte instituţii de
specialitate, timp de aproape 30 de ani a susţinut cercetări de teren în diverse microzone ale judeţului
Satu Mare, dar şi în judeţul Bihor (la Sânnicolau <le Beiuş, împreună cu profesorul Radu Popa) ori la
nord de Tisa superioară, în Ucraina Ciscarpatică (1996: Slalina, Biserica Albă, Apşa de Mijloc, în
colaborare cu Universitatea din Ujgorod). Pe parcursul acestei durate s-a dovedit a fi fost unul dintre
puţinii specialişri activi la muzeele din nord-vestul României, interesaţ:.i de arheologia mileniului I
p.Cbr., perioadă puţin cunoscută în acest teritoriu, cu propuneri de reconstituire ce pot fi sprijinite
doar de rezultatele cerceL"irilor arheologice. În timp, studiile, articolele şi rapoartele de săpătură
publicate de Gheorghe La7.in au contribuit semnificativ la îmbogăţirea cunoştinţelor.
După invesdgaţiile de importanţă majoră pentru cunoaşterea epocii romane în nord-vest,
susţinute de Sever Dumitraşcu şi Tiberius Bader în aşezarea, centrul pentru producţia ceramicii şi
cimitirul de la Mcdieşu Aurit (între 196~1 970, reluate apoi de către profesorul Sever Dumitraşcu între
1995-1997, în colaborare cu Gh. Lazin), cercetarea acestei perioade aproape că devenise lipsită de
susţinere. Este meritul lui Gheorghe Lazin, alături de demersurile Mu~cului din Zalău, acela de a fi
relansat săpăturile şi studiul epocii de început a „mileniului întunecat" în partea nord-vestică a ţării.
Astfel, sunt importante rezultatele cercetărilor de la Culciu Mare, Satu Mare (cuptoare penm1 ars
ceramică), Oraşu Nou, Săcăşeni, Mădăras şi mai ales Lazuri, unde a identificat un important centru
pentru producţia ceramicii, care funcţion a pc la sf'arşitul sec. IV p.Chr. (bibliografia, nr. 11, 13, 15, 27,
29, 38, 39). A fost interesat în mod constant <le evoluţia locuirii dacice pe parcursul secolelor I a.Gbr. I p.Cbr. în zona Someşului inferior şi in general din spaţi ul Tisei superioare, fiind un susţinător al ideii
că în întreg acest spaţiu a existat o evidentă continuitate de locuire dacică pe parcursul epocilor Latenc
şi romană imperială, aşa cum am înţeles clin nwneroaselc discuţii p urtate. Prin publicaţiil e sale, alături
de săpăturile de la Acâş şi Lazuri, a contribuit la mai clara conturare a imaginii acestei perioade, cu
S at11 Mare - Studii şi Comunicări, Seria Arheolugie, XVTI- XXIJ 1, 2000-2004
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probleme încă nesoluţionate (bibliografie, nr. 3, 6, 13, 14, 19, 22, 24, 40); de altfel, teza de doctorat,
nefinalizată, se referea tocmai la o astfel de temă. O aplecare aparte a fost aceea pentru studiul
descoperirilor monetare cunoscute în zonă (din epoca Latcne, romană şi nu numai); un studiu
publicat încă ID 1969 este frecvent citat şi astăzi ID literatura de specialitate (bibliografie, nr. 1, 4, 5, 7,
9, 10, 18, 20, 28, 34, 37).
Nu i-au fost străine materialele arheologice medievale timpurii, publicând complexe
arheologice şi artefacte din această vreme, scoase la lumină în urma săpăturilor de la Lazuri şi Săcăşeni.
iar orizontul slav timpuriu din aşezarea de la Lazuri a fost corect plasat cronologic (sec. VI-VII p.Chr.)
încă de la începutul investigaţiilor de acolo (bibliografia, nr. 16, 25). Unele dintre primele cercetări în
fortificaţiile medievale din nord-vest aparţin lui Gheorghe I .azin, referindu-mă la săpăturile de la
Crucişor şi Tămăşerii Gud. Satu Mare), din păcate rezultatele nefiind publicate.
Pasiunea pentru cercetarea arheologică, în complexitatea ci, o ilustrează şi faptul că era un
foarte bun cunoscător al diverselor microzone ale judeţului Satu Mare, construindu-şi relaţii în
diversele locuri. Astfel se explică de ce a avut posibilitatea să semnaleze numeroase descoperiri
întâmplătoare, din diverse perioade (inclusiv preistorice, bibliografi.a nr. 30, 31, 33). Prin aceste
descoperiri şi mai ales ca urmare a cercetărilor întreprinse la suprafaţa solului, a contribuit în măsură
importantă la îmbogăţirea repertoriului arheologic al judeţului, fiind de subliniat, în acest sens, faptul
că a fost cel dintâi care a alcătuit şi publicat un catalog al descoperirilor cunoscute din a doua jumătate
a mileniului I p.Chr. (bibliografie, nr. 25).
Nu a neglijat sarcinile care îi reveneau în calitate de muzeograf, realizând numeroase expoziţii
temporare, cum au fost cele dedicate „Mileniului sătmărean - 1972", aniversării a „2050 de la crearea
statului dac" (1980) sau expoziţia de bază a Muzeului Judeţean Satu Mare (1988-1990) şi a celui din
Tăşnad (1977). Pe parcursul anilor de activitate a participat la numeroase manifestări ştiinţifice de
specialitate, comunicând rezultatele propriilor cercetări şi atrăgând atenţia asupra unei zone relativ
neglijate, însă din multe puncte de vedere importantă pe parcursul diferitelor perioade ale istoriei
străvechi şi vechi. În ultimii ani a colaborat la ziarele „Informaţia zilei" şi „Informaţia zilei de
duminică" (Satu Marc), publicând o seric de articole de popularizare, cu scopul de a oferi reconstituiri
succinte pentru trecutul localităţilor din judeţul Satu Mare.
lncepând cu anul 1993 au fost reluate - prin colaborarea dintre Muzeul sătmărean şi Institutul
de Arheologie şi Istoria Artei din Cluj - cercetările din situl pluristrat:ificat de la Lazuri - I ,ubi tag Oud.
Satu Mare), identificat şi sondat anterior de către specialistul evocat aici. Astfel, pc parcursul·
numeroaselor luni de muncă împreună am avut prilejul să-l cunosc mai bine pe omul şi specialistul
Gheorghe Lazin, apreciindu-i de la bun început experienţa profesională şi excelenta cunoaştere a
materialului arheologic, indiferent de perioadă. În diverse împrejurări am înţeles că dispunea de o
bunătate sufletească nativă, uneori exprimată cu candoare, calitate pc care de multe ori încerca s-o
mascheze şi care, probabil din această cauză, a rămas neştiută unora dintre cei care l-au cunoscut De
asemenea, ştiu că pe parcursul vieţii a avut de înfruntat numeroase dificultăţi, care au contribuit cu
siguranţă la măcinarea stării de sănătate.
În ciuda optimismului care îl caracteriza, ultimul cuvânt a aparţinut destinului
Dumnezeu să-l odihnească în pace!
IoanSTANCTU
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INeţa Icrcoşanj
1950-1999
Acum câţiva ani primeam o veste
îngrozitoare... Murise bunul meu prieten Ne/a
lercoian! Primisem ştirea mult prea târ.tiu pentru ca
să-l mai pot vedea încă o dată. Acest lucru s-a
vă?.ut, poate, în tonul şi logica unei scrisori de
adio, publicată în anul 19991• După atâţia ani viaţa
a mers înainte, neiertătoare - la fd ca moartea - şi
noi resimţim şi mai acut pierderea unor buni
prieteni şi colaboratori.
Neţa Icrcoşan s-a născut la 7 decembrie
1950 în satul Iercoşeni, comuna Şilindia, judeţul
Arad, ca fiu al lui Lazăr şi al Mariei, şi a locuit şi
muncit în municipiul Carei, judeţul Satu Mare. A
urmat şcoala generală la Iercoşeni şi Şilindia între
anii 1957-1965, iar liceul la Ineu, judeţul Arad,
între anii 1965-1969. Între anii 1969 şi 1972 a fost
student al Facultăţii de Istori(.'-Geografie din
cadrul Institutului Pedagogic de 3 ani de la
Oradea, iar în anul 1972 a fost repartizat, în
calitate de profesor <le istorie, la Şcoala generală
Jojib, comuna Medieşu Aurit, judeţul Satu 1-fare,
unde a profesat până în 1 iunie 1978. În perioada cuprinsă între an.ii 1973 şi 1977 a fost student, la
cursurile C.tră frecvenţă, al Universit<'iţii „Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, Pacultatea de Istorie.
Profesorul Hadrian Daicoviciu i-a coordonat lucrarea de licenţă cu titlul: Circula/ia monetară în judeţul
Satu Mare, secolele 111 i.e.n. - V e.fl., sus~nută în luna februarie a anului 1978.
Din anul 1978, Nqa I ercoşan şi-a început rodnica activitate de Ia Muzeul din Carei, secţia
arheologic, în calitate de muzeograf şi cercetător ştiinţific, având - totodată - şi funcţia <le şef de secţie
al acestei instituţii. S-a specializat în cerceta.rea preistoriei - epocii neolitice, eneolitice şi a bronzului, în
parcicular - încercând să afle amănu nte legale de aceasta pentru nord-vestul României. Şi-a adus o
contribuţie meritorie la de7.voltarea cunoaşterii muzeografice şi altor ş t iin~e care sunt auxiliare pentru
stăpânirea cât mai profundă a arheologici. După obţinerea atestatului de specialitate ca arheolog, Ncţa
Iercoşan a realizat - prin forţe proprii sau în colaborare - mai multe şanciere arheologice, importante
pentru cunoaşterea preistoriei româneşti. Amintesc doar câteva: Sanislău 111 (1980), Acâş (1982),
Moftinu Mic (1983-1984), Căpleni (1986), Sanislău IV, Carei (1987), Carei, Dumbrava (1988),
Dumbrava, Tăşnad (1989), Carei (1991, 1994), Tăşnad, Carei, Căuaş (1995-1999).
Trebuie să mă refer la un fapt foarte important în activitatea regretatului nostru coleg. Cu
toate piedicile şi avatarurile întâlnite, nu şi-a permis să lase nepublicate decât o mică parte din
materialele arheologice descoperite în urma propriilor săpături şi aceasta doar datorită morţii sale
subite. Cunosc în mod direct faptul că imediat după săpătură Neţa Iercoşan trăgea în tuş planşele cu
materialele arheologice şi planurile desenate în creion. Imediat se sfăruia - cel puţin cu mine, în ultimii
ani de viaţă - asupra bibliografici şi posibilităţilor de publicare a materialelor descoperite. S-a depărtat,
prin aceast.a mult, <le aproape toţi cei care fac sau au făcut, astăzi sau ieri, săpături arheologice. Calm,
metodic şi - mai ales - cu un bun simţ inimitabil, Neţa Icrcoşan şi-a luat munca în serios şi atunci
când trebuia să se laude, pleca capul, râdea în sinea lui, şi îi lăsa pe alţii să sporovăic... Aşa a fost Neţa
lercoşan cel pc care l-am cunoscut eul Un specialist discret, dar bine pregătit pentru zona lui; un
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S. A Luca, Necrr1/og. Stri.soare."ecrolog 111111i p1ieten! La un 011 de k1 promo/ura diJparijie, Corvi.nana. Acta Musei Corvi.ocnsis, 5, 1999,
p. 268-270.
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familist convins, sacrificându-se - de multe ori - pentru familia sa; un prieten 'adevărat, cum rareori
în viaţă; un patriot dedicat cu bun simţ şi discernământ ţării sale.
Toate aceste calităţi l-au îndreptăţit să devină doctorand al Institutului Român de Tracologie,
încă din decembrie 1990. Cu aceeaşi discreţie şi voinţă şi-a încheiat examenele şi referatele în anul 1993
şi şi-a susţinut teza în anul 1999. Nu insist asupra termenului destul de lung între încheierea stagiului
de pregătire şi susţinerea tezei. După cum ştiu - din discuţii directe cu regretatul meu coleg- nu a vrut
ca să susţină o teză nepregătită până în cele mai mici amănunte. L-a încurcat - şi acum pot să spun
acest lucru - aria geografică aleasă pentru studiu, nu epoca! Teza cu titlul Cultura Tiszapolgdr în vestul
României l-a pus în faţa necesităţii de a defini un proces cultural, specific preistoriei, în limitele
geografice dintr-o mică parte a arealului său de definiţie (după cum bine ştim nu autorul tezei de
doctorat arc ultimul cuvânt ele spus atunci când este admis!). Ori, reguWe de desfăşurare - istorică şi
geografică - a fenomenelor culturale preistorice sunt diferite atunci faţă de acum. Cu toate acestea
Neţa Tcrcoşan s-a descurcat onorabil, d0vadă fund şi textul apărut fără corecturile. şi adăugările finale din păcate - care ştiu că erau pregătite de autor.
Îmi pare rău că dragul meu coleg ou a mai apucat şi binefacerile financiare ale susţinerii
doctoratului. Modul fulgerător în care a fost răpit dintre noi l-a privat de procentul mic, dar atât de
necesar, de salariu cuvenit după susţinerea şi confirmarea doctoratului. .Familia sa ştie cel mai bine ce
înseamnă acest lucrul Dar cum toate lucrurile în lumea aceasta sunt <Pte de Dumnezeu, nu trebuie să
înţelegem neapărat reguWc, trebuie să ne supunem lor.
Cred că modul în care şi-a dus viat.a şi şi-a împlinit activitatea colegul şi prietenul meu Neţa
Iercoşan impune un ton sobm şi concis pentru un text scris în amintirea lui. În consecinţă las, în
continuare, lista bibliografică a publicaţiilor regretatului dr. Neţa Iercoşan să vorbească de la sincl
Dispariţia sa a lăsat un gol greu de umplut în cercetarea neoliticului, eneoliticului şi epocii bronzului
din nord-vestul României.
Dumnezeu să-l ierte!
Sabin Adrian LUCA
găseşti
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grupului neolitic Pişcolt în nord-vestul României
Cristian VIRAG

Grupul neolitic Pişcolt este un grup cultural care se desfăşoară .în nord-vestul României şi care
în orizontul mai larg al unei civilizaţii cu ceramică pictată (Painted Pottery Culture PPq. 1\cest orizont este atestat atât în Transilvania cât şi în estul Ungariei, unde este cuprins sub
denumirile de gnipul Szatmar la Kalicz - Makkay, sau cea de cultura ceramicii liniare a A !foJd,.ului
(A VK) la N. Kalicz, Esztar, precum şi în Slovacia, cuprins sub denumirile de cultura ceramicii liniare
est-slovace la L. 1 Iajec, Vd'ke Raskovce la V12dal, grupul Kopcany şi Kopuşany la Siska (mai demult
Biikk pictat), iar pentru Ucraina Subcarpatică grupul Diakovo la Potushniak (Potushniak 1995-1996,
p. 37-39; Potushniak 1999). Pentru teritoriul României, acest grup a fost cuprins în Complexul Cluj Cheile Tur7.ii - Lumea Nouă - Iclod (CCD .NI) şi a fost definit ca o civilizaţie a neoliticului dezvoltat,
format din grupe cu aspecte culturale înrudite. Grupul Pişcolt se încadrează cronologic la nivel Vinea
A2/A3 - .B, contemporan cu grupele Cluj - Cheile Turzii - Ltunea Nouă (Maxim 1999, p. 69;
Lazarovici - Nemeti 1983, p. 23).
•
Grupul Pişcolt a fost definit pentru prima dată sub denumirea de cultura Ciumeşti, de E .
Comşa, pe baza colecţiei Kovacs şi a sondajdor de verificare efectuate la Ciumcşti - Berea (Comşa
1963, p. 477~84; Comşa - N anasi 1972, p. 11; Păunescu 1963, p. 465-475), fund stabilite, în primul
rând, pe baza clasificării tipologice a ceramicii, două faze evolutive: prima, mai veche, surprinsă la
Berca I şi alta, evoluată, caracterizată prin mai mulL-1 ceramică pictată la Berea IX (Comşa 1987, p. 32).
Acestor materiale li se adaugă cele de la Săcuieni - Horo, clasificate tipologic pe trei loturi (Comşa Nănasi 1971; idem 1972). În urma a numeroase noi descoperiri, cultura Ciwneşti a fost redefinită de
către Gh. Lazarovici drept grupul Pişcolt, deoarece cele mai reprezentative şi mai numeroase materiale
au fost descoperite la Pişcolt şi nu la Ciumeşti (Lazarovici - Nemeti 1983, p. 36). Îo urma unor
descoperiri de genul celor de la Sân tandre~ Oradea, Săcuieni, Vărzari, şi care prezintă bune analogii cu
cde de la Ciumeşti, Berca, Pişcolt, Tiream, Doina Ignat a propus denumirea de grupul Sântandrci Oradea - Săcuieni - Vărzari, argumentându-şi propunerea prin existenţa unui grup Pişcolt la nivdul
epocii bronzulu~ fapt care, potrivit autoarei, ar putea crea confuzie (Ignat 1987, p. 46).
Originea acestui grup cultural se află în fondul vechi starcevian, peste care se suprapun
elemente noi, de tip vincian, caracterizate prin policromie, contribuţia manifestărilor de tipul celor de
la Szolnok - Szanda, Ocsod - Kitiro, Kotelek, Tiszavalk - Negyes (Kalmar 1999, p. 75) şi într-o mai
mică măsură elemente aparţinând orizonturilor anterioare, de tip tardcnoasian. Neoliti7.area zonei
avută în vedere se produce la nivel Starcevo - Criş IIIB - IVA, realizându-se prin pătrunderea
purtătorilor culturii Criş în zona Careiului - dinspre Sălaj, prin Valea Bereteului, Valea Ierului şi poate,
prin culoarul Crasnei (Ncmeti 1999, p.19). Astfel de aşezări de tip Starcevo - Criş avem atestate la
Sălacea, Tarcea, Voievozi, Văşad, Pişcolt, Berea, Ur.ticeni, Tăşnad etc. Pătrunderea acestora este
determinată de irnport.anţa obsidianei în econonomia acestor comunităţi, astfel de nuclee fiind
descoperite la Căuaş şi Urziceni (Nemeti 1999, p. 19).
Existenţa unor fragmente ceramice ornamentale cu ciupituri şi cu buza marcată de o incizie
(tip Llppenrand), ciupituri pe o pastă cu mâl de aspect liniar, a unor forme tronconice sau bitronconice
cu acelaşi tip de bu~ă, a unor tipuri de picioare de cupă sau a unor urme de pictură demonstrează
existenţa unei evoluţii spre un grup cu ceramică liniară şi pictată având elemente genetice de orizont
Starcevo - Criş TVA - Vinca A2. Această evoluţie 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 fiind cu
evoluţia fazei Starcevo - Criş (Lazarovici - Nemeti 1983, p. 26).
f n ceea ce priveşte aportul comunităţilor locale, tardenoasiene, la geneza acestui grup, acesta
este sesizabil prin caracterul microlitic al materialului litic. Astfel de comunităţi sunt atestate în nordvestul României, unde, în zonele de dune de lângă Ciumcşti s-au descoperit resturi de sălaş
tardenoasian, caracterizat prin unelte microlite specifice, lucrate în principal din obsidiană. Este vorba
de grupuri de vânători nomazi care, prin tipurile de utilaje litice descoperite la Ciumeşti, fac parte
dintr-o variantă a culturii tardenoasiene din Europa Centrală (Comşa 1987, p. 26).
Spaţiul acestui grup cultural pe teritoriul României este relativ bine delimitat de existenţa unor
staţiuni pe spaţiul cuprins între Valea Turului şi Crişul Repede (Maxim 1999, p. 76), respectiv pe
se
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câmpiile din nord-vestul României: Câmpia Someşului şi a Rarcăului; Câmpia Crasnci; Câmpia Ecedea;
Câmpia Ierului; Câmpia Careiului şi Câmpia Nirului. Ulterior, arealul grupului Pişcolt (cultura
Ciumeşti., <lupă E. Comşa) s a extins spre sud, acoperind o inică parte din cel al purtătorilor culturii
Starcevo-Cciş (Comşa - Nanasi 1972, p. 11- 14). Astfel de descoperiri ale grupului Pişcolt avem
atestate la Berea, Carei, Ciumeşti, Din<leşti, Moftinu Mic, Pişcolt, Sanislău, Săcuicni, Tiream, Văşad
etc. Aceste realităţi culturale sunt pre-..:ente şi în nord-estul Ungariei, respectiv în bazinul inferior al
Someşului şi în cotul Tisei, precum şi în zona învecinată din Slovacia şi Ucraina Subcarpatică.

1. l:'azele de evoluţie
Acest grup cultural are trei faze de evoluţie, stabilite, în principal, pc baza materialului ceramic,
urmărindu-se anumite elemente cum ar fi ciupiturile, inciziile meandrice, bw.ele cu Lippcnrand
precum şi tehnica arderii, lustruirii, stilul ornamentaţiei, fazele fiind absolut contemporane cu celeWte
grupuri culturale din CClLNI (Maxim 1999, p. 76).

1.1. Faza veche
În această primă fază evolutivă a grupului Pişcolt sunt destul de pregnante clementele din
fondul vechi starcevian la nivel JIIB - IV A, şi anume: vasele bitrooconice cu Lippenrand, castroanele
bitronconice, oalele bitronconice cu buza scurtă, ornamente lustruite, barbotina organi%ată şi stropită,
ciupiturile, altăraşcle precum şi rnicrolitismul pieselor litice (Lazarovici 1980, p. 23-29).
Această fată se desfăşoară la nivelul neoliticului timpuriu şi a fost surprinsă în descoperiri
arheologice într-o serie de puncte: la Berea - Ciumeşti (Stavilă Mică; Stavilă Mare; Viile Berei; Grădina
Florilor; Berea I), la Ciumeşli - La Silozuri (Ciumeşti lll), la Sântandrci, la 'fiream, la Urziceni Crucea Vada.
Aspectul ceratnicii în această perioadă este moale, datorită amestecului cu mâl şi resturi
organice, fenomen care pentru ceramica uzuală începe încă din Starcevo - Criş IVA - IVB, însă tot
acum apare şi o ceramică degresată cu mâl şi pleavă foarte mărunt tocată, dintr-o pastă bine aleasă,
bine lustruită şi foarte bine arsă, care deseori prezintă urme de pictură Q,azarovici - Nemeti 1983, p.
26). Se pictează direct pc fondul vasului. Motivistica ornamentelor pictate şi incizate cunosc o mare
varietate. Lipsa sau rărirea formelor cu Lippenrand şi a ciupit.urilor indică o trecere spre etapa mijlocie.
Cronologic, prin motivistica ornamentaţ:iei, această fază prezintă numeroase analogii în vecinătate, în
grupul Szatmar la Tiszacscgc - Sandgrubc, Rctkozberencs - Paromdomb, etc.

1.2. T7aza evoluată
În această fază se atinge maximum de evoluţie a comunităţilor aparţinând Grupului Pişcolt,
fapt atestat prin numeroasele descoperiri de la: Andrid - Păşune, Berea - Ciumeşti, Carei, Căpleni,
Ciumeşti., Dindeşti, Moftinu Mic - Pescărie B, Pişcoll, Resighea, Sanislău, Săcuieni - 1loro, Tiream,
Unimăt, Ur:ticeni, Vătzan, Văşad, etc. Această fa7.ă se desfăşoarii. la nivelul neoliticului mijlociu şi se
caracterizează prin importante descoperiri, atât cantitativ cât şi calitativ.
În această perioadă materialul ceratnic este de bună factură, fiind utilizat un amestec de lut
argilos foarte fin, degresat cu resturi organice şi cu o ardere bună, oxidantă. Spre sf'arşitul etapei şi în
unele aşezări secundare, se constată un uşor proces de retardare, amestecul este cu mâl, din care
motive slipul se desprinde (I ,azarovici- Nemeti 1983, p. 30). Ciupiturile sunt înlocuite de alveole iar în
ceea cc priveşte ornamentele incizate, deşi se menţin pe Întreaga perioadă, numărul acestora va scădea
proporţional. Ornamentele pictate cunosc o marc varietate stilistică, deşi registrele ornamentale sunt
constante. Motivele constau <lin spa\ii haşurate cu linii vălurite, motive din lin.ii subţiri paralele, motive
din benzi late dispuse în cruce sau meandre, pictură în reţea. Formele cunosc aproape aceeaşi evoluţie
ca în etapa prcceclentă, încadrându-se în evolu~a generală a epocii neolitice. Ceramica din această
perioadă este întâlnită şi în '.tonele învecinate, unde este cuprinsă sub diferite denumiri: Vel'kc
Raskovcc la Vi:>:dal, grupul Kopdny la Siska (mai demult Biikk pictat), S7.amoshcly, Satoraljaujhcly,
Eszcir.
1.3. Faza târzie
Se constată un proces de decădere în amestec, locul resturilor organice fiind luat de nisip sau
mâl. Suprafaţa vaselor nu mai arc luciul metalic <lin neoliticul mijlociu, motiv din care se foloseşte tot
mai des angobarea cu alb, fenomen foarte frecvent în Transilvania. Ornamentele incizate sunt extrem
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de rare, folosindu-se angobarea ca fond de pictură. Motivele pictate constau din benzi in arcade, benzi

în ogive, bem;i paralele oblice sau orizontale.
Formele de vase sunt cele din etapele anterioare, existând însă şi forme ce se dezvoltă în
cu profil „S", bolul lobat, bolul cu toartă, vasul sferic, cupa lobată, cupa cu
picior, precum şi amfora cu toarte mici şi o adâncitură care marchează umărul Aceste elemente târzii
sunt aproape identice cu ceea ce se petrece şi în grupele Cluj - Lumea-Nouă şi Szalcilhat
această etapă: văsciorul

2. Aşezările
Mediul geografic influenţează comunităţile umane, economic şi comportamental, prin formele
de relief, care au o importaniă pentru definirea tipului de aşezare şi natura activităţilor economice.
Prezenţa apelor curgătoare sau stătătoare şi calitatea lor - ape dulci sau sărate - marchează durata
locuirii sau activităţile legate de cultivarea plantelor, creşterea animalelor, vânătoarea şi pescuitul.
Natura şi variaţiile climaterice au rol determinant în arhitectura locuinţelor şi chiar a aşezărilor, sunt
importante cantitatea de ape pluviale, direcţia şi natura vânturilor, natura solurilor etc.
Mediul geologic influenţează durata aşezării şi natura ocupaţiilor - resurse de sare şi utilaj litic,
tipuri de sol pentru agricultură, păşunat, olărit (Maxim 1999, p. 12). În acest sens menţionăm
preferinţa comunităţilor neolitice pentru :wncle de cernoziom şi loess, aspect sesi7.abil prin
aglomerarea de aşezări în ţinuturile respective (Comşa 1987, p. 14).
Astfel, comunităţile grupului neolitic Pişcolt manifestă o predispoziţie pentru amplasarea
aşe7.ărilor pc cursuri de ape curgătoare, pe o serie de forme de relief pozitive, mici înălţimi cu aspect de
popine sau altele, cu aspect de grinduri şi care domină suprafaţa generală a terenului abia cu cca. 4-5 m
(Bogdan 1~57, p. 108). Aceste forme pozitive nu au forma~uni turboase, constituind insule
neinundabile sau numai temporar inundabile în mijlocul mlaştinii. Men~onăm în acest sens limita
mlaştinii Ecedca, situată pe linia Berveni, Cămin, Căp leni, Domăneşti, Moftinu Mare, Ghilvaci, Doba,
Boghiş, continuând dincolo de graniţă. Pe această limită se situează numeroase aşezări aparţinând
grupului Pişcolt - Cămin, aşe~arc din neoliticul târziu, aparţinând fazei finale; Căplcni - Aşezare
neolitică, punct situat pe un grind de mici dimensiuni (65x60m); Căpleni - Tagul lui Reok, punct situat
pe un grind mai întins, la circa 1,5 km spre Cămin; Moftinu Mic - Pescărie B, situat pe un grind imens,
cu o uşoară înclina~e spre fosta mlaştină. Alte aşezări aparţinând grupului Pişcolt sunt situate pe
grinduri din Valea Ierului: Dindeşti, Pişcolt - Lutărie; Pişcolt - Cărămidărie; Pişcolt - Nisipărie,
Săcuieni (situată pe duna de nisip Horo), 'l'iream, Văşad, Unimăt etc.
Cât priveşte dimensiunea aşe7.ărilor, acestea sunt în general mici, de aproximativ 2-3 ha, ceea
ce corespunde unei populaţii de circa 60-85 locuitori şi care gravitează în jurul unei aşezări principale.
Singura aşezare a acestui grup în care se efectuează cercetări sistematice este Pişcolt, începând din
1995, fără ca aceste cercetări să fie publicate. Este greu de precizat care dintre aceste aşezări are rolul
de aşezare centrală; însă prin calitatea şi multitudinea descoperirilor, în special a materialului ceramic,
putem presupune că aşezarea de la Pişcolt - Lutărie a jucat acest rol.

3. Locuinţele
Tipurile de locuinţe se încadrează în evoluţia generală a acestei perioade. Astfel, tipologic, se
pot constata trei tipuri de locuinţe:
A. construcţii de suprafaţă, care pot fi:
- simple, caracterizate prin aglomerări de chirpic, fragmente ceramice litic şi osteologic, cu sau
fără podină bătătorită

- cu platformă de chirpic sub care se află un strat de pietriş tasat (astfel de locuinţe nu avem
descoperite în acest grup)
- cu platformă de chirpic, aşezată pe un pat de bârne groase despicate (este vorba de aşa
numitele locuinţe cu podea suspendată; astfel de locuinţe nu avem descoperite în acest

grup).
B.

locuinţe

de tip bordei

C. locuinţe de tip semibordei
A. Locuinţele de suprafaţă au fost construite din lemn

şi lut Utilizarea lemnului în structura
s-a restrâns la strictul necesar, cu împletituri de nuiele bătute cu argilă sau numai cu lut
amestecat cu paie, pleavă etc. În general, construcţiile anexe (grajduri, depozite) erau lipite de peretele
locuinţei din motive practice, iarna locuinţele pierzând mai puţină căldură. Acoperişul locuinţei era, în
general, construit în două sau patru ape, fiind realizat din paie, trestie, stuf, şi erau scunde, fiind astfel
locuinţei
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mai puţin expuse vânturilor de vest dominante în zonă. Casele au fost orientale în general spre sud,
deoarece, nefiind prea luminoase şi călduroase, prispa sau pridvorul din faţa intrării era locul obişnuit
de desfăşurare a diferitelor activităţi casnice. În general, locuinţele erau cu o singură încăpere.
Locuinţe de suprafaţă în aşe?:ări ale grupului Pişcolt sunt descoperite la Moflinu Mic Pescărie B, unde Gr.6/1982 precum şi complexele 7, 12, 13 au fost considerate aparţinând unor
locuinre de suprafaţă (Nemeti 1986-1987a, p. 103); la Căpleni- Canton CI'R, groapa 6/1984, din faza
târzie (Nemeti 1986-1987, p. 24-26); la Căpleni - Aşezare neolitică, unde Ll /1987 constituie-un strat
compact de chirpici de 8-11 cm grosime (Icrcoşao 1992- 1993, p. 14).
B. Locuinţele de tip bordei, prezintă avantajul că sunt uşor de reali~at, răcoroase vara şi se
încălzesc mai uşor iama. Gropile aveau forme diferite: dreptunghiulară, de cele mai multe ori; aproape
pătrată sau trapezoidală, cu dimensiuni care variau între 3,50-4 m; ovale. Intrarea consta dintr-o
treaptă adâncită, reali.%ată pc una dintre părţi, de obicei pe partea de sud, din aceleaşi considerente ca ~i
pentru locuinţele de suprafaţă. Locuinţe de tip bordei cu groapa ovală avem semnalate la Tiream
(Ciarnău - Lazarovici 1985, p. 24), Berea I şi X (Comşa 1973, p. 41), Pişcolt (Lazarovici - Nemeti
1983, p. 23), cu analogii cu cele de la Sonlcid (Korek 1977, p. 50).
Astfel, la Pişcolt~ groapa locuinţei ll/1971 avea o formă ovală cu dimensiunile de 3,20xl,80 m
iar adâncimea de 1,80 m. Groapa este săpată în lutul de culoare roşcată, pe latura de nord-vest a gropii
au fost observate trei trepte, pe care se făcea accesul în locuinţă. În mijloc au fost găsite bucăţi masive
de chirpici şi urmele unei vetre de foc (Lazarovici - Nemeti 1983, p. 22).
Locuinţe adâncite au fost descoperite şi la Tiream: în groapa 2/1977 (cu dimensiunile de
2,70x2,17x1,80 ro), şi groapa 3/1977 (cu dimensiw1ile <le 2,40xl,20xl,80 m). Tot la Tiream au fost
cercetate 5 gropi în cadrul aşezării. După forma regulată a gropilor, fundul nete~ pereţii drepţi, se
poate considera că acestea constituiau partea adâncită a unor locuinţe de tip bordei. Spre aceleaşi
concluzii ne îndreaptă şi prezenţa unei vetre <le foc în groapa II/1978. Adâncimea inifiaHi a acestor
bordeie este greu de precizat, acestea fiind deranjate de lucrări edilitare. Orientarea bordeielor a fost
est-vest pentru gropile I, Ul, IV şi nord-sud pentru bordeiul II. Vatra de foc din bordeiul II era de
?5x45 cm, iar înălţimea faţă de fundul bordeiului era de 23 cm. Forma vetrei era ovală, fiind bine arsă.
In groapa aceluiaşi bordei au mai fost descoperite boabe de grâu carbonizat, unelte de os şj silex, oase
de animale provenind de la bovide şi ovine (Ciarnău - Lazarovici 1985, p. 18-22).
C Locuinţe tk tip semibordei, descoperit la Moftiou Mic - Pescărie B groapă gr. II/ 1983 este de
formă rectangulară, cu dimensiunile <le 4x0,95 m, lărgindu-se spre fund, având adâncimea de 0,60 ro.
Pe fundul gropii s-au găsit bucăţi mari de lut ars, provenind de la o vatră sau de la un perete de
locuinţă. Groapa III/1983 are diametrul maxim de 3,50 m şi se adânceşte în lutul galben 0,50 m
(Nemeti 1986-1987, p. 103). La Căpleni - Aşezare neolitică, groapa locuinţei (Grl/1986) are o
lungime de 2,5 m şi o adâncime de 0,2~,30 m (Iercoşan 1992-1993, p. 14).

4. Gropile
Numărul gropilor descoperite în aria grupului Pişcolt esle relativ mare. fără a se putea preciza
cu siguranţă funcţionalitatea acestora. Unele gropi foarte adânci, săpate în trepte, ar putea fi foste
gropi de exploaL-irc a lutului necesar' activităţilor gospodăreşti, care au fost umplute ulterior cu resturi
menajere. Astfel de gropi au fost descoperite la: Carei; Căpleni (Iercoşan 1992- 1993, p. 9-22); Cămin
(Nemeti 1986-1987, p. 15-30); Moftinu Mic - Pescărie B (Nemeti 1986-1987a, p. 101-103); Pişcol t Lutărie; Pişcolt - Cărămidărie; Pişcolt - Nisipărie; Tireain (Lazarovici - Nemcti 1983, p. 21- 24);
Urziceni (Ncmeti 1986-1987, p. 19-20); etc.
Pe baza descoperirilor de la Căpleni - Canalul de irigaţii, N. Iercoşan a stabilit trei tipuri de
gropi, în func~e de formă şi dimensiuni (Icrcoşan 1992-1993, p. 9-11). Astfel:
1. gropi de mari dimensiuni, cu două variante:
- a) gropi cu fundul aproape drept (plat), cu lungimi de 4-6 m, lăţime de 2- 3 m şi adâncimi de
1,5-1,6 m, de formă regulată şi care se adâncesc drept sau puţin oblic
- b) gropi săpate în trepte, de formă neregulată, care au un prag de 1,2-1,5 m la mijloc şi
dimensiuni mai mari (7,3-7,6 m lungimea, 5- 6 m lăţimea, adâncimea de peste 2,2 m).
2. gropi de dimensiuni mijlocii, cu fundul plat sau puţin adâncite la mijloc, cu lungimi de 2,53,5 m, lăţimi de 1,5-2 m şi adâncimi de 0,5-1,5 ro.
3. gropi de mici dimensiuni, de formă cilindrică, cu diametrul de 1 m şi adâncimea de 1,S m.
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Destinaţia gropilor a fost acea de exploatare a lutului necesar la confecţionarea vaselor, a
vecrclor de foc şi la construirea locuinţelor, gropile fund ulterior umplute cu resturi menajere provenite
din aşe?.are. Astfel, gropile conţin: fragmente ceramice, chirpici (deseori cu amprente de pati şi nuiele),
bucăţi de vetre sparte, cenuşă, cărbuni, oase <le animale, fragmente de râşniţe şi de şlefuitoare de piatră,
piese din obsidiană, silex, roci locale Qame, lamele, unelte finite, armături, nuclee, deşeuri).
Gropile de dimensiuni mari şi mijlocii au fost cercetate în aşezările de la: Moftinu Mic Pescărie B (Nemet:i '1986-1987, p. 102), Pişcolt - Lutărie; Pişcolt - Cărămidărie, Sanislău, Tiream
(Lazarovici - Nemeti 1983, p. 21-24), Căpleni (lercoşan 1992-1993, p. 9-22). Un complex de tip lb a
fost descoperit recent la Halmeu - Vamă, cu un conţinut bogat de fragmente ceramice, utilaj litic,
chirpici (Vtrag 2004).
Nu avem descoperite gropi despre care avem certitudinea că reprezintă gropi pentru păstrarea
de provizii. Cel <le-al treilea tip de gropi, respectiv cele de mici dimensiuni, de formă cilindrică cu
diametrul de 1 m. şi adâncimea de 1,5 m şi care, prin formă, ar 6 putut avea o astfel de utilitate. Astfel
de gropi avem descoperite la Căpleni - Canalul de irigaţii, G r. 8 (Iercoşan 1992-1993, p. 1O) şi la
Moftinu Mic - Pescărie B, Gr11 (Nemeti 1986-1987, p. 102).

Anexă

Repertoriul Descoperirilor din nord-vestul României
Pre;.:entarea descoperirilor se va face după următorul model:
Localitatea (satul, comuna,judeţul)
1. Locul descoperirii (denumirea punctului arheologic)
2.Reper
3. Istoric
4. Materiale; complexe
5. Analogii, încadrare cronologică
6. Bibliografie sekctivă;loc de păstrare

1. Andrid,jud Satu Mare
1 Aud.rid - Păşune
2 La stânga şoselei Dindeşti - Andrid, la intrarea
în comună
3 1987 - lucrări de îndiguire
4 fragmente ceramice cu pictură neagră
biluminoasă şi roşie; utilaj litic
5 Pişcolt, fa:i:a evoluată
6 Inedit (colecţia Şc. Gen. Dindcşti)
2. Apa,jud. Satu Mare
1 Apa - Terenul Şcolii
2 În incinta şcolii din localitate
3 Descoperirea a fost făcută de către prof. N.
Pop
5 Neoliticul mijlociu, gr. Pişcolt
6 Kalmar 1984, p. 391 (inedit, MBM)
3. Blaja, oraş Ttjşnad, Jud Satu Mare
1 Blaja - ]oiţe
2 Pe terasa dreaptă a pârâului Cehal
3 Lucrări agricole
4 Fragmente ceramice cu decor plastic şi motive
pictate cu substanţă neagră bituminoasă de
culoare neagră sau cu angobă alb-gălbuie(alb
murdar), motive cu benzi înguste, meandrice
sau benzi verticale

5 Neoliticul târziu; gr. Pişcolt - faza târzie
6 Roşka 1942, p. 280; Nemeti 1986-1987, p.
271; Maxim 1999, p. 144 (MCarei)

4. Berea (Bere), com.

Sanislău,jud.

Satu Mare

4.A
1 Berea - Stavila Mică sau Berea I
2 pe panta lină a unci dune înalte, cu o
deschidere spre o zonă joasă, mlăştinoasă
3 1962; 1965 - sondaje efectuate de către Al.
Păunescu; l. Nemeti
4 fragm ente ceramice, utilaj litic
5 Pişcolt, faza timpurie
6 Nemeti 1999, p. 53-54; Colecţia Kovacs
(MJSM; MBM)
4.B.
1 Berca - Stavila Mare
2 o zooă plată de intcrdune, dincolo de Colina
Cocoşată, spre drumul de ţ.ară numit Drumul
Debreţinului

3 fragmente ceramice, utilaj litic
4 Pişcolt, faza timpurie
5 Nemeti 1999, p. 53-54; Coleqia Kovacs
(M;JSM)
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4.C

4 fragmente ceramice, utilaj litic

1 Berca - Togul Dolarului

5 Pişcolt, faza

2 o dună de nisip, spre zona mlăştinoasă, pc
drumul Foieni - Berea
3 1982 - lucrări edilitare
4 fragmente ceramice,utilaj litic
5 Pişcolt, faza evoluată
6 Nemeti 1999, p. 53-60; Colecţia Kovacs

6 Nemet:i 1999, p. 59 (.MJSM)

(11JSM)
4.D.
1 Berea - Colina cu

măcriş

sau

conven~onal

evoluată

4.1
1 Berca - Togul Evreului
2 capătul terasei care patrunde adânc în zona
mlăştinoasă a pârâului, pe malul drept al
pârâului
4 ceramică pictaL"i şi utilaj litic
5 Pişcolt, faza evoluată
6 Nemeti 1999, p. 53-60 (.MJSM; MBM)

Ben.-a X
2 o zonă uşor ridicată, datorită unei coline de
nisip zburător pe malul drept al pârâului
Băltoasa - Berea (Folyâs)
3 sondaje efectuate în anii 1962, 1964, 1967 de
C. Kacs6
4 fragmente ceramice pictate, utilaj litic,
străpungător din os
5 Pişcolt, faza târzie
6 N Ct:neti 1999, p. 53-60; Colecţia Kovâcs

4.J.
1 Berea - La Soci (Bodzas)
2 între punctele Colina cu mătTi/ şi I..utărie
(Berea), sub grădini, lângă favorul Bodzas
3 sondaje efectuate în anii 1964 - 1965 de Vl.
Zirra şi I. Nemeti
4 fragmente ceramice, topor de piatră

5 Pişcolt,

(MJSM; MBNI)
4.E.
1 Berea - Platoul Acastăului
2 teren plat de iotcrdune, cu multe zone joase,
mlăştinoase în stânga drumului <le câmp spre
Viile 13crei, între pădurea de la Dâmbul
Cocoşat şi Viile Noi
4 fragmente ceramice, utilaj liric

f~a evoluată şi

târ.lie

6 Nemeci 1999, p. 59-60; Zirra 1980, p. 65-69

(MOC,MBM)
4.K
1 Berea - Puposhegy sau convcn~onal Berea fil

5 Pişcolt
6 Nemcti 1999, p. 57-60 (MJSM)

dună de nisip, lângă Berea - Stavila Mică sau
Berea I
4 fragmente ceramice pictate şi cu ornamente
plastice
5 Pişcolt, fa7.a târzie
6 Lazarovici - Nemeti 1983, p. 21; inedit
(MBM)

4._F.

4.L

1 Berea - Viile Berei

1 Berea IX sau Togul lui Sultcsz într-o

2 dună de nisip, alungită, spre Pădurea fioienului
4 fragmente ceramice cu ciupituri,utilaj litic
5 Pişcolt, faza timpurie
6 Nemeti 1999, p. 57 (MJSM)
4.G.
1 Berca - Grădina Plorilor (Virag kert)

2 un grind de nisip zburător, la hotarul spre
Ciumeşti, pe stânga drumului de ţară al
Debre~nului

3 sondaje efectuate în 1963 de Al. Păunescu
4 material litic, fragme.nte ceramice
5 Pişcolt, faza timpurie
6 Păunescu 1963, p. 467-475 (MJSM; lvfBM)

2

zonă

uşor ridicată, pc malul drept al pârâului Berea

3 1962 - sondaj Al. Păunescu
4 fragmente de vase de tip cupe cu picior şi
ceramică pictată, microlite din obsidiană şi
silex
5 Pişcolt, faza tin1purie şi începutul fazei
evoluate
6 Păunescu 1963, p. 470-471; idem 1964, p.
322; Comşa 1963, p. 477-484; idem 1973, p.
43-45 (MJSM; :MBM)

4.H.
1 Berea - Togul Sfântu Gheorghe

5. Bicaz1 j11d l'vfaram11rel
1 Bicaz - Tghoaic
2 pe o terasă cu o înclina~ e sudică, delimitată
spre nord şi vest prin dealurile I-lolmuri,
respectiv Co/bufu
3 săpături efectuate în 1990 <le către C. K acs6 şi

2 pc terasa dreptă a pârâului Aluniş, între
punctele de hotar Colina cu măcril şi Togul
Evnm!ui, flancată de o wnă joasă, mlăştinoasă

I. Stanciu
4 fragmente ceramice, material osteologic
5 Pi şcolt, etapa târzie a fazei finale (llIB)

A~·ezărzie grupului neolitic Pi/colt fn
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de înhumaţie răvăşit, inv.: un topor din piatră

6 inedit (MBM)

şlefuită, neperforată

6. Carei, jud Satu Mare
6A.
1 Carei -

5 neoliticul târziu
6 Nemeti 1986-1987, p . 22-24 (iv1Carei)

Pârâul Careiului Mic (Kis Karolyi

pat~)

2 o vale relativ lată, sub municipiul Carei
3 1981 - cu ocazia canalizării văii şi a construirii
pe partea stângă a Fabricii de 1"..ahăr
4 fragmente ceramice
5 Pişcolt, faza evoluată
6 Nemeti 1999, p. 67- 70 (MCarei)

6.B.
1 Carei - Strada Esenin, nr. 2
2 pe malul stâng al pârâului Sârosvolgy, atât în
ograda casei cât şi pe st.radă
3 1976 - lucrări edilitar-gospodăreşti
4 fragmente ceramice pictate cu o substanţă
neagră-bituminoasă pe o angobă roşiatică şi cu
ornamente plastice, cenusă, aşchii de obsidian,
cărbuni

S Pişcolt, faza evoluată
6 Lazarovici - Nemeti 1983, p. 21; Nemeti
1986-1987, p. 16 (MCarei)

6.C
1 Carei - Strada Duzilor, nr 108 (Atelierele vechi
ale P.LU.T.-ului)
2 în curtea atelierelor F.I.U.T.
3 cu oca.1.:ia unor construcţii edilitare
4 fragmente ceramice şi un topor de piatră
S Pişcolt, faza evoluată
6Nemeti1986-1987, p. 16 (N1Carci)
6.D.
1 Carei - Bobald sau convenţional Bobald I, V,
VIU
2 terasa pârâului Mergheş
3 Bobald J - sondaje efectuate în 1986 de către I.
Nemeti; Bobald V, VIII - lucrări edilitargospodăreşti

4 materialele din cele trei puncte sunt similare fragmente ceramice <le culoare roşiatică de tip
tisoid
S neoliticul târziu
6 Nemeti 1987, p. 21-22 (MCarei)

7.B.
1 Cămin - Podul peste Crasna
2 în apropierea podului (distanţa dintre punctele
A şi B este de doar câteva sute <le m., fără a se
putea preciza dacă este vorba de una sau de
două aşezări)

3 lucrări de îndiguire
4 fragmente ceramice semifine de culoare
roşiatică, ornamentate cu rmc1 proeminenţe
sau lllctzu
5 neoliticul târziu
6 Nemeti 1986-1987, p. 22-24 (MCarei)

8.

Caplenz~jud

Satu Mare

8.A.
1 Căpleni - Păşunea Macskas sau Pârâul Uscat
2 pe malul stâng al Crasnei, în exteriorul digului,
în direcţia corn. Domăneşti
3 construirea digului
4 fragmente ceramice şj utilaj litic
5 Pişcolt, faza evoluată
6 Nemeti 1999, p. 77- 79; Jercoşan 1992-1993,
p. 9- 22 (MCarei)

8.8.
1 Căpleni - Lângă cimitirul reformat
2 în apropierea podului de peste canal, pe
partea stângă a canalului Poşta şi stânga
drumului de ţară între Căpleni şi Cămin,
4 fragmente ceramice; utilaj litic
5 Pişcolt, faza evoluată
6 Nemeti 1986-1987, p. 24; idem 1999, p. 7779; lercoşan 1992-1993, p. 9-22 (MCarei)

8.C.
1 Căpleni - Canalul Mergheş
2 pe malul pârâului
3 1995, construirea unui dig nou
4 fragmente ceramice; utilaj litic
5 Pişcolt, fa:-:a evoluată
6 N6ncti 1999, p. 77-79 (MCarci)

8.D.
7. Că1JJin, tom Căpleni,jud. Satu Mare
1.A.
1 Cămin - Staţia de pompă
2 în hotar, pe malul stâng al Crasnei
3 1982-1983 lucrări de hidro-amelioraţie
4 fragmente ceramice, utilaj litic, resturi
osteologice. În groapa nr. 1/1983 un mormânt

1 Căplcni - 'l'ogul lui Reok (Reok - tag)
2 un grind mai întins la 1 km vest de localitate şi
la 1 km nord de oraşul Carei, în marginea
câmpiei joase Ecedea (115-118 m altitudine)
3 1982, periegheză efectuată de I Nemeti;
1986-1987, sondaje efecuate de N. Iercoşan
4 fragmente ceramice cu pictură şi material
osteologic
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5 Pişcolt, faza evoluată şi târzie
6 Nemeti 1986-1987, p. 24; Iercoşan 1992-1993,
p. 9 (MCarei)
8..8.
1 Căpleni - Canalul de irigaţie
2 orientat est-vest, între râul Crasna şi Perma nr.
9 I.AS. - Grădinărie (Carei)
4 în urma talUJ:ării au fost descoperite 11
complexe (gropi menajere, o vatră, un cuplor
de ars ceramică), fragmente ceramice
5 Pişcolt, faza evoluată
6 Iercoşan 1987, p. 73-76; idem 1992-1993, p.
9- 11. (MCarei).

2 un grind imens într-o zonă mlăştinoasă a
pârâului Berca, la 500 m de Moară sau de
fermă - Grajduri C.A.P.
3 sondaje - 1962- 1965 - Vl. Zirra, M Rusu, I.
H. Crişan, I. Nemeti
4 fragmente ceramice şi materiale litice
5 Pişcolt„ fa:ta evoluată
6 Colecţia Kovacs (MJSM; .tvIBM)

9.13.
1 Ciumeşti - La Silozuri. - J:-iântâna Păşunii
(Ciumeşti

III)

2 o :t.onă nisipoasă, plată, întinsă, în hotarul
satului, la câteva sute de metri de la capătul
localităţii

8.F
1 Căpleni - Malul Crasnei
2 pe malul stâng
3 1980-1986 - lucrări de hidro-amelioraţii
4 fragmente ceramice, topor de piatră şlefuită,
neperforată, deşeuri de obsidian şi lespezi de
piatră pentru şlefuit
5 Pişcolt, faza evoluată
6 Nemeti 1986-1987, p. 16-17; idem 1999, p.
77- 79; Icrcoşan 1992- 1993, p. 9-11 (MCarei)

3 1961, gropi de silozuri
4 ceramică pictată cu negru, un vas biberon,
figurină zoomorfă, vas miniatural în formă de
pâlnie
5 Pişcolt, faza timpurie şi finalul faza evoluate
6 Col ecţia Kovacs (MJSM; :tvfBM); lercoşan
1981- 1982, p. 35-39; Comşa 1963, p. 483;
Lazarovici - Nemcti 1983, p. 21; Nemeti
1997,p.63-65

1O.
8.G.
1 Căpleni - Aşcurea neolitică
2 un grind de mici dimensiuni (65 x 60m ) în
apropierea punctului Canalul de ir{P,aţii la 3 m
altitudine faţă de zona joasă, în vechime având,
probabil, o înălţime mai accentuată, zona
devenind mai aplatizată în urma lucrărilor
agricole.
3 cercetări de teren (perieghcză); 1986- 1987
sondaje efectuate de N . Iercoşan
4 complexe - ceramică pictată şi cu ornamente
plastice, utilaj litic şi osteologic, precum şi un
mormânt (M2/1987) de inhumaţie
5 Pişcolt, faza evoluată şi târzie
6 lercoşan 1987, p. 74; 1992- 1993, p. 11-22
(MCarei)

8.H.
1 Căplcni - Canton C.F.R.
2 50 de m de calea ferată Carei - Satu l\fare
3 cu ocazia săpării unui şanţ pentru o conductă
de apă
4 fragmente ceramice, o mică fusaiolă dintr-un
fragment de vas, fragmente de obsidian
5 neoliticul târâu
6 Nemcti 1986-1987, p. 24-26 (MCarei)
9.

Glumeşti,

com Sanirlău,jttd Satu Mare

9.A
1 Ciumeşti - Bost.foărie
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1
2
3
4
5
6

Curtuittşeni, jud.

Bihor

Curtuiuşeni - Grădinile Străzii Meseriaşilor

pc malul pârâului Ganaş
1982 săparea unui şanţ de scurgere
fragmente ceramice cu proeminenţe
neoliticul târziu
Nemcti 1986-1987, p. 26 (MŢCO)

11. Dindeşti, com. Andrid,jud. Sat1t Mare
1 Dindeşti - Ferma zootehnică a C.A.P.
2 un grind din V alea Teriului
3 1970, • construcţii
edilitar-gospodăreşti
(grajdun)
4 fragmente ceramice pictate
5 Pişcolt, faza evoluată
6 L'lZarovici - Nemcti 1983, p. 21; Ciamău Lazarovici 1985, p. 15-24 (MCarei)
12. l lalmeu,jud Satu Mare
12.A
1 Halmeu - Kira.ty Domb
2 două grinduri de dimensiuni aproximativ
egale (Kirily-Dornb I şi li), în nordul corn.
1 lalmeu, pe frontiera româno-ucrainiană, la
cca 500 m de punctul Va!llă, înconjurate
parţial de şanţuri iar în partea de est acestea
sunt mărginite de o zonă joasă mlăştinoasă
3 perieghcză 2000 - L. Marta; C. Astaloş; P.
Szocs; săpături sistematice 2001 - responsabil
de şantier L. Marta, C. Astaloş şi C. Virag;
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săpături

sistematice 2002 - responsabil de
C. Virag
4 ceramică
pictată
cu
substanţă
neagră
bituminoasă şi pictură cu roşu de tradiţie
Esztar
5 gr. neolitic Pişcolt, faza evoluată, cu analogii în
gr. Diakovo
6 Marta - Virag - Astaloş 2002; Marta - Virag

3 1970 -

şantier

12.B.
Vamă

2 În zona

liberă

exploatarea lutului; 1970-1980
de salvare efectuate de către I.

N6neti
4 fragmente ceramice, utilaj litic

5 Pişcolt, faza evoluată
6 La~arovici - Nemcti 1983, p. 21-22; Nemeti
1986-1987, p. 15 (MCarei)
16.B.
1 Pişcolt - Cărămidărie (S.M.A.)
2 în partea stângă a şoselei nr. 19, vis-a-vis de

2003 (MJSM)

1 Hahneu -

săpături

ulărie

dintre frontierele româno-

ucrainiană

3 săpături de salvare 2000 - L. Marta, C.

Astaloş

4 complexe (C2/2000) fragmente ceramice, utilaj
litic
5 Pişcolt, faza târzie
6 Astaloş - Marta 2001 (MJSM)

13. Irina, com. Andrid,jud. Satu Mare
1 Grădinărie a C.A.P.
2 Lângă canalul principal al Icriului
4 topor de piatră perforat, lucios, din
culoare neagră
5 Pişcolt
6 Nemcti 1999, p. 24 (MCarei)

rocă

de

14. Moftinu Mic,jud Satu Mare
14A
1 Moftinu Mic - Pescărie B
2 un grind în apropiere-a Crasn ei pe latura nordvcstică a pescăriei
3 1982, lucrărilor de îndiguire; 1982-1983 săpături de salvare efectuate de către I. Nemeti
4 gropi menjere, locuinţă de suprafaţă, vetre de
foc, fragmente ceramice, litic
5 Pişcolt, faza evoluată şi târzie
6 Lazarovici - Nemeti 1983, p. 21- 22; Nemeti
1986-1987, p. 101- 137 (MCarei)

15. Oarţa de Sus, com. Oarţa de Jos,jud Maramureş
1 Oarţa de Sus - Oul răgetului
2 în :tona colinară din nord-vestul Depresiunii
Sălajului, pe dealul denumit Oul Făgetului
3 1977; 1987 - sondaje efectuate de C. &leso
4 Fragmente ceramice, utilitj litic
5 Pişcolt, faza târzie
6 inedit (MBM)
16. Pz~·colt,jud Sat111\1.are
16A.
1 Pişcolt - J ,utărie
2 pe un grind din albia
cca. 200 m spre sat

largă

a Ierului Rece, la

3 1980 - exploatarea lutului; săpănu·i de salvare
- I. Nemeti
4 fragmente ceramice, utilaj litic
5 Pişcolt, faza târzie
6 Lazarovici - N 6neti 1983, p. 22; Nemcti
1986-1987, p. 18-19 (MCarei)
16.C.
1 Pişcolt - Nisipărie
2 la cca. 300 m de aşezarea de la Litărie lângă
drumul de câmp ce duce spre viile satului
3 1970-1977, 1995 - săpături efectuate de către
I. Nemeti
4 fragmente ceramice, două vase de tip castron
care se presupun că aparţineau unui mormânt
de înhumaţie
5 Pişcolt, faza evoluată
6 La'l-arovici - Nemeti 1983, p. 22 (MCarci)
17. Resighea,jud. Satu Mare
2 la capătul satului, în stânga drumului, în
apropierea gării C.F.R.
3 1987 - lucrări edilitar - gospodăreşti
4 fragmente ceramice, utilaj litic
5 fa:ta evoluată
6 Nemeti t 999, p. 46 (MCarci)
18. Sanisk111,jud. Satu Mare
18A.
1 Sanislău - Drumul spre Horea
2 în stânga drumului Sanislău - Horea, la cca. 2
km vest de localitate
3 1987 - săpături de salvare efectuate de către

N.
4

lercoşan

ceramică pictată

5 Pişcolt, faza
6

evoluată

Jercoşan

1992- 1993, p. 80-81; Nemeti 1999,
p. 46-49 (MCareD

18.B.
1 Sanislău - Curtea Grajdurilor (ferma de vaci)
2 în spatele grajdurilor fostului C.A.P.
3 1982 - lucrări edilitar - gospodăreşti
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4 fragmente ceramice de culoare roşiatică, cu
pictură neagră-bituminoasă şi cu proeminenţe
aplatizate
5 Pişcolt, faza târzie
6 Nemeti 1986-1987, p. 18-19 (MCarci)

19. Sântandrei, mun. Oradea,jud. Bihor
1 Sântandrei - Malul Crişului Repede
2 Pe malul drept al Crişului Repede, la cca. 4 km
vest de Oradea
4 fragmente ceramice cu benzi roşii-portocalii,
dispuse uneori în meandre sau linii subţiri,
negre
5 Pişcolt, faza timpurie
6 Ignat 1973, p. 15; 1977, p. 14; 1981, p. 42-43
(colecţia Şc. Gen. Sân tandrei; MŢCO)

20. Săcuieni, jud. Bihor
20.A.
1 Săcuieni - Horo
2 un grind în perimetrul fennci Horo (diam.
max. 120 m , h . max. 4,20), la cca. 4 km vest de
localitatea Săcuieni
3 1965 - sondaje de verificare: E. Co mşa, 1.
Ordenlich; 1996 - I. Stanciu, H. Gogâltan, D.
Marta
4 fragmente ceramice, utilaj litic, M1/1965
mormânt de inhumaţie cu inventar
5 Pişcolt, faza evoluată
6 Comş a - Nanasi 1971, p. 633-636; idem 1972,
p. 3-17; L uca - Tercoşan 1997, p. 11-13
(MfCO; M Săcuieni)

20.B.
1 Săcuieni - Suro-Domb
2 în hotarul localităţii
3 1996 sondaje - Luca A. Sabin şi N. Iercoşan
4 fragmente ceramice pictate
5 Pişcolt, faza evoluată şi târ.âe
6 Luca - lercoşan 1997, p. 11-22 (M Să cuieru)
2 1. Seint~jitd. Maramureş
1 Cazemata 1
3 1979, 1983 - periegheze z. Maxim Kalrnar
4 fragmente ceramice de culoare cărămizie sau
nc-agră, fragmente de nucleu din calcedonian,
gratoar din calcedonie
'
5 neoliticul mijlociu - gr. Pişcolt
6 Kalmar 1984, p. 394; ine<lit (MBM)
22. Tarcea,;ud. Bihor
1 Tarcca - Via lui Fratcr Bela
2 în hotarul comunei
4 fragmente ceramice, suporturi de vase, dăltiţe,
topoare din piatră
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6 Roska 1942, p. 82; Repertoriul Bihorului
1974, p. 16 (MfCO)
2 3. Tăj'tld, com. Drăgeşti, ;ud Bihor
1 Tăşad - Cetăţaua
2 pe platoul superior al unui deal, la cca. 3 km
sud-est de satul Tăşad
3 1994--1995, cercetări efectuate de Sever
Dumitraşcu

4 lame şi aşchii de obsidian, fragmente ceramice
5 Pişcolt, faza târ.tie
6 Pop 1996, p. 9-14 (.MŢCO)

24. Tiream,jud. Salu Mare
1 Tiream - Drumul Tireamului
2 la cca. 1,5 km de capătul corn. Tiream, în
dreapta şoselei Tiream - V ezendiu
3 1977 - lucrări edilitare
4 ceramică pictată, utilaj litic, Ml/1977 mormânt de înhumaţie
5 Pişcolt, faza evoluată
6 Lazarov\ci - N emeti 1983, p. 24; I. Ciamău Lazarovici 1985, p. 20; Nemcti 1986-1987, p.
15 (MCarei)

25. Tumlung,jud. Satu Mare
1 Intrarea în sat
2 la stânga şoselei dinspre Livada, pe terasa
înaltă a Someşului
3 pcriegheză efectuată de Z. Maxim - Kalmar
În anul 1982
4 fra~t::nte ceramice
5 Pişcolt, faza târzie
6 inedit (MNTI); Maxim - Kalmar 1987- 1988,
p. 471

26. Unimtlt, com. Acâş,jud. Satu Mare
1 lJnimăt - Dâlboci
2 în partea de hotar ce se află intre sat şi calea
ferată Carei - Zalău, pe terasa joasă a Văii
Jeriului
3 lucrări de canalizare şi îndiguire; 1968 cercetări efectuate de către S. Dumitraşcu şi I.
Nemeti
4 fragmente ceramice
5 Pişcolt, faza evoluată
6 Dumitraşcu 1969, p. 41-47; Dumitraşcu Luca 1995, p. 45-49 (MJSM)

27. Urzjceni,jud. Satu Mare
27.A.
1
2
4
5
6

Urziceni- Crucea Vada
în stânga drumului spre Urziceni fragmente ceramice
Pişcolt, faza timpurie
NCt:neti 1999, p. 62-64 (MCarei)

Pădure
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27.B.
1 Urziceni - Podul Canalului
3 lucrări edilitare
4 fragmente ceramice, utilaj litic
5 Pişcolt, faza târzie
6 Nemeii 1999, p. 62-64 (MCareJ)
27.C:
1 Urziceni - La Păşune
2 la marginea unei nisipării, la 150 m dreapta de
la drumul Ur.ticcni - Urziceni Pădure
3 1984 - exploatarea nisipului
4 o groapă menajeră (gr. 1/1984) - fragmente
ceramice, material osteologic, aşchii de
obsidian, fragment de râşniţă
5 Pişcolt, fa7.a evoluată
6 Nemeti 1986-1987, p. 19 (NICarei)
27.D.
1 Urziceni - J .iziera Pădurii
2 liziera unei păduri, la cca. 1,5 km spre grăniţa
de stat a ţării
3 1984- periegheză - I. Nemeti
4 fragmente ceramice, topor de piatră neperforat
5 Pişcolt, fa7.a evoluată
6 Ncmeti 1986- 1987, p. 20 (MCarci)

eneolitică

aparţinând

culturii

Bodrogkercszt:Ur
5 Pişcolt, faza evoluată
6 inedit (MJSM)

28.

Vărzari,

rom.

Popeşti,jud

Bihor

1 Văr.:ari - Albia pârâului
2 în albia pârâului Văr.7.ărel
3 1980 - sondaj D. lgnat
4 fragmente ceramice pictate
5 Pişcolt, faza evoluată
6 lgnat 1981, p. 361-370 (MŢCO)

29. Văşad, com. Curt11iuşeni,judBihor
29.A.
1 Văşad - Cartierul 'figanilor
2 pe terasa mijlocie a Văii Ierului
3 materialele au fost colectate de către An<lrassy
Ern6
4 fragmente ceramice şi litice
S epoca neolitică
6 Ignat 1973, p. 16 (MfCO)

29.B.
1 Văşad - Lutărie
2 pe malul stâng al pârâului
capătul

satului spre

Ganaş-ulu~

Galoşpetrcu,

la

in profilul

lutăriei

27.E.
1 Urziceni - Vamă
2 în zona vămii româno-maghiare, cu extindere
în zona liberă dintre cele două vămi
3 2003 - cu oca7.Îa construirii Vămii, precum şi
unor magazine „duty frec"
4 complexe neolitice cu ceramică pictată, unelte
litice, din os, trei morminte (Nf1-M3);

3 1981 - exploatarea lutului
4 fragmente ceramice
5 Pişcolt, faza târ.âe
6 Lv.arovici - Nemeti 1983, p. 24; Nemeti
1986-1987, p. 20-21 (MŢCO)
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The Settlements ofthe Neolithic Pişcolt-Group in Northwestern &mania
(Abstract)
The Neolithic Pişco/t""cgroup is a culturalgroup in Northwestern Romania,formed in the ]rame ef the Painted
Pottery Cu/ture (PPG). The group is present in Tranşylvania andin Eastern Hungary (.fzatmdr <group for Kalicz J.\ifakktfy or A!fold Linear Pottery for N Kalicz). Tt can be found in S!ovakia (linear pottery cu/ture for L Hajet~
Vel'ke Raskovce for Vizda4 Kopca'!Y and Kopuşaf!Y group for Siska) and Ukraine too (Diakovo group for
Potushniak). From chronolo,_~ical point qf view, we mqy put this group in Vinca A2/A3 - B. The paper presents a
repertory, including al! the archaeological sites where this group is presen! in Northwcstern Romania.

Cristian VIRAG

Ungaria

Harta descoperirilor neolitice de tip

Pişcolt

din nord-vestul României

Contribuţii

la cunoaşterea cadmlui ecologic din eneoliticul final în vestul României
I/ie SĂLCEAI\JU

Analiza polenului din depunerile arheologice din Peştera Hoţilor de la Băile Herculane
(Cîrciumaru 1971) ne edifică asupra climatului din straturile corespunzătoare fazei Sălcuţ.a III şi
Herculane II şi III, ambele perioade ale fazei a IV-a a culturii Sălcuţa (Roman 1995). Conform
rezultatelor acestor anafu:e, din f~a Sălcuţa III creşte procentul resturilor de Quercus şi Ti/ia până în
stratul CZa. Creşterea este mare, Quercus de la 10% la 28% şi Tilia de la 12% la 24%. Ceea ce certifică o
încălzire substanţială a climei. Din stratul C2b al fazei Herculane II, în straturile următoare Herculane
lll, clima rămâne constant caldă. Din c1c începe o răcire, cuprinzând şi începutul culturii Coţofeni
(Cîrciumaru 1971, v. graficul analizei de polen de la anexa II) şi care parcurge întreaga perioadă a
culturii Cernavoda III. Ca o confirmare a încălzirii începută din faza Sălcuţa III este scăderea
înregist.rată la Pinus, Betu!a,A/nus şi Carpinus. Acesta din urmă scade din Sălcuţa III de la 10% la 5% în
st.ratul c2bO dinamică curioasă o prezintă Gramineae-le (Cerea/ia). La sfârşitul Sălcuţei clasice acestea sunt
reprezentate într-o proporţie de 60%, pentru ca de-alungul locuirii c; şi CZa să scadă la 42%. Î.n
continuare însă, din C2b până la sfărşitul fazei Herculane III cresc uşor până la 47%. Autorul analizei
polinice pune scăderea procentului la Gramineae pe scama creşterii vânatului şi pescuitului în dauna
agriculturii. Scăderea la Gramineae este compensată de o creştere proporţională la Ar/emisia. Creşterea
valorilor la Artemisia şi prezenţa de Chenopodiaceae în stnţturile Herculane II- III indică faptul că s-a
acordat o atenţie mai mare creşterii animalelor în detrimetful agriculturii.
De asemenea, este interesant că în straturile t2b- elc sunt semnalate u,guminosae, şi că din
Sălcuţa clasică până în c2b Corylus este reprezentat într-un procent mare de 31,33%. Modificările
climatice apar în straturile c2b şi e1c· Acestea sunt capetele de segment ale unor etape climatice.
Apogeul climatului cald îl reprezintă etapa c2b-elc·
Se pot remarca diferenţele dintre clima din perioada Sălcuţei clasice şi perioadele târzii
Herculane II-III. La finele Sălcuţei clasice clima este evident mai rece, mai aspră în raport cu fazele
târzii. În acelaşi timp, climatul este şi mai uscat. Dovadă este scăderea progresivă a procentului de
Carpinus de la Sălcuţa TTT până la depunerea c2b (de la 10% la 5°1<1) şi stagnarea lui până în stratul e 1c.
Acelaşi argument îl serveşte şi Corylus, care este foarte extins în Sălcuţa clasică, dar se restrânge vizibil
în fazele Herculane II-lll.
Deşi Valea Cemci beneficiază de avantajele unei clime mai blânde decât restul teritoriului
vestic al României, evoluţia ci climatică este totuşi asemănătoare cu cca dintr-o zonă mai întinsă. De
aceea putem considera datele analizei de polen din Peştera I foţilor efectuate pe şantierul arheologic
condus de Petre Roman ca edificatoare pentru perioada istorică studiată. Celelalte analize de polen din
Banat (Ciobanu 1948; Pop - Boscaiu - Lupşa 1970; Cîtciumaru 1973), nu au beneficiat de o scară
stratigrafică atât de amplă ca la Băile Herculane.
De consc1'IUlat sunt mai degrabă datele oferite de specialiştii unguri care au studiat succesiunea
bio-stratigrafică a asociaţilor de rnicrovertebrate din Munţii Bi.ikk (El Susi 1996, p. 177- 178). Conform
acestora, ultimii 500 de ani ai atlanticului (5500-3000 i.Hr) sunt marcaţi de o răcire a climei. Verile
sunt mai răcoroase, iernile se instalează mai repede şi sunt foarte aspre. I\nul 3200 î.Hr. este data
maximei răciri a climatului. După acest an urmează o rapidă încălzire. În prima parte a subborcalului
(3000-1000 î.Hr.) verile sunt calde, iernile uscate, reci, debitele de apă scad. Datele oferite par să se
apropie mai mult de rv.ultatele analizei de polen din Peştera Hoţilor.
Pentru nord-vestul României (Karâcsonyi 1995) dispunem de alte două analize de polen, una
din Câmpia Ecedea (Pop 1957) şi alta din Negreşti-Oaş (Lupşa 1980). Confonn acestora, la sfărşitul
atlanticului (5500--2500 î.Hr, după autor!-) în 'fara Oaşului scade frecvenţa polenului de U/mus, Ti/ia,
Corylus paralel cu o extindere a Picea. In regiunea Careiului la retragerea lui Ulmus şi Ti!ia creşte
suprafaţa de Quercus, deve?it dominant. La începutul subborealului (2500-800 î.Hr, după aceiaşi autori)
clima devine mai uscată. In zona montană din apropierea Oaşului domină Picea şi creşte Carpinus, iar
ulterior va avansa Fagus. Î.n această perioadă, în zona Careiului vor exista întinse păduri de Fagus şi
terenuri mlăştinoase. Nefiind întocmite pe seama unei stratigrafii arheologice sunt greu de stabilit
orizonturile cronologice în care au loc aceste manifestări climatice.
Satu Mare-Studii şi Comunicăn", Scria Arheologic, XVll-XXI/I, 2000--2004

Cercetarea arheologică semnalează şi perioade de inundaţii. I ,a Pecica, resturile arheologice de
tip Herculane ill se găsesc sub un strat aluvionar gros (Roman 1971, p. 85). Petre Roman presupune
că sălcuţenii care recurg la locuirea din Peştera Hoţilor se feresc de foc şi umiditate (Cîrciumaru 1971,
p. 136). Acelaşi autor găseşte la Băile Herculane, în depunere-a c1 , bucăţi de stâncă de <liferite mărimi.
Acestea „dovedesc o perioadă climatică care a facilitat desprinderi de roci din pereţii peşterii" (Roman
1971, p. 53). Cronologic, evenimenlul climatic este stabilit de autor ca având loc în ,,intervalul de timp
dintte nivelul b şi c1, bucăţile de s tâncă fiind amestecate, antrenate în nivelul c1" (ibidem).
Inundaţiile „catastrofale" (Roman 1987, p. 341) sunt.semnalate de autor şi în Ostrovul
Corbului, în punctul Cliuci, în a doua jumătate a mileniului 4 (ibidem). Aici apele au tăiat un canal lat
de 15 m între Dunărea „Mare" şi Dunărea „Mică" (ibidem, fig. 2/e) şi au acoperit cu mâl resturile
aşezării Sălcuţa (v. şi Roman 1996, p. 11-12). În Peştera Hoţjlor şi la O strovul Corbului sunt dovezi
ale aceleiaşi perioade umede, de ploi abundente cu caracter catastrofal Din punct de vedere arheologic
perioada este delimjtată la nivelul inferior de faza Sălcuţa III, iar la cel superior de Herculane II,
perioadă care coincide cu hiatusul cultural din Peştera Hoţilor. Explicaţia o poate furniza analiza de
polen <lin Peştera Hoţilor (Cîrciumaru 1971), care indică încăl:r.irca apreciabilă a climei până în stratul
C1b şi menţinerea temperaturilor ridicate până în Clc, când se semnalează o răcire radicală până la
începutul culturii Coţofcni (Cîrciumaru 1971, v. graficul din anexă).
Elemente esenţiale din ecologia epocii studiate sunt în afara climei şi vegetaţia, fauna, calitatea
solurilor, pădurile şi păşunile, apele, râuri!e sau mlaştinile, peşterile şi adăposturile naturale, zăcămintele
de cupru şi de sare. Vegetaţia, implicit fauna, pădurile şi păşunile, cursul râurilor, debitul lor, prezenţa
terenurilor mlăştinoase, chiar şi locuirile din peşteri sunt în primul rând determinate de climă, dar şi de
intervenţia omului. Vegetaţia este bogată, fond dominante pădurile cu frunziş (Cîrciumaru 1971, p.
136; Karacsonyi 1995, p. 138). Se poate deduce o intervenţie a omului în micşorarea procentului de
polen la unii arbori (El Susi 1996, p. 176). O extindere a păşunilor este semnalată pc Valea Cemei prin
creşterea resturilor de polen la Artemisia şi Che11opodiaccae. Fauna bogată oferă condiţii pentru vânătoare
şi domesticirea animalelor (El Susi 1996, p. 179). Resturile descoperite în depunerile din Peştera
Hoţilor indică utilizarea practică a colţilor de mistreţ, a coarnelor de cerb, a cochifulor de melci şi a
scoicilor (Roman 1971, p. 59-60). În condiţiile restrângerii agriculturii, remarcabil este faptul că apar
din stratul Ctb Leguminosae într-un procent de 10%. Procentul se restrânge, dar este semnalat până la
sfărşitul fazei Herculane III, în toate depunerile (Cîrciumaru 1971, v. graficul). Este o dovadă că
oamenii se ocupau de grădinării.
Râurile aveau un curs diferit în epocă. Spre exemplificare putem folosi traseul Someşului. În
perioada studiată, Someşul curgea în por~unca sa din nord-vestul ţării între localităţile Apa, Livada,
llalmeu, de-alungul albiilor actuale ale râurilor Racta şi Tur (Bencdek 1969). Erau şi numeroase zone
mlăştinoase, căutate în condiţiile unui climat uscat ca de pildă mlaştina Ecedea cu locuiri
Bodrogkcreszt:Ur în apropierea ei (Nemeti 1988; Nemeti 1999). Râurile, mlaştinile şi peşterile ofereau
condiţii de habitat optime în epocă. Peşterile au o temperatură constantă în interior, o bună ventila~e a
aerului şi sunt locuri uscate (Roman 1967; Roman 1971; Rogozca 1986), condiţii întrunite la Peştera
Hoţilor, Româneşti, în Cheile Turzii, Dâmbul C:olibii II, Veterani, Oilor, Galaţ, Liliecilor, Cauce etc.
Comunităţile din epocă depistau şi se aşezau în zonele de cernoziom (Asvadurov 1970) cum
ar fi cele din Câmpia Careiului (Nemeti 1987; Nemeii 1999) sau din Câmpia Olteniei (l3erciu 1961;
Roman 1971, abb. 1.)
Sarea poate fi considerată importantă în crearea unor aşezări, în circulaţia culturală sau în
deplasarea unor comunităţi întregi (Monah 1991; Luca 1999).
Petre Roman stabileşte încă din 1971 că „zonele cuprifere şi producţia uneltelor de cupru a
jucat un rol important în procesul de unificare culturală" (Roman 1971, p. 115; Ruttkay 1985, p. 142).
După cercetarea din Peştera Hoţilor, Petre Roman conchide că ,,întregul proces tehnologic al fabricării
uneltelor de cupru, de la materia primă şi până la piesele finite s-a reafuat pe loc" (Roman 1967, p. 6),
situaţie similară şi la Zlotska 'PcCina (fasic 1995, p. 173). Comunităţile din orizontul Sălcuţa IV se
grupează în jurul zăcămintelor de cupru (Vulpe 1975, taf. 48-49) şi creează un sistem de sc,himb la
scară europeană cu materie primă şi obiecte din acest metal (Ruttkay 1985, p. 149- 153). In acest
comerţ, zăcămintele din Transilvania şi Slovacia răsăriteană au rolul cel mai important (ibidem, p. 150),
o.1prul de aici fiind transportat până în nordul Europei (ibidem). Căile lui de difuzare sunt marcate de
descoperirile cu toarte pastilate (ibidem). Autoarea consemnează faptul că topoarele Jas~ladany de pe
teritoriul României şi Ungariei sunt din cupru EOO (ibidem). Pc teritoriul României cuprul apare în
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aluviuni la Pianul de Jos (Pârvu 1983, p. 120), pe Valea Mureşului la D eva, la Izvoare şi la Bălan, în
nord-estul Banatului la Ruda Barza şi Hă.iţa, pe culoarul Timiş-Cerna la 'fcregova, precum şi în Banat
la Moldova Nouă şi Oraviţa (Pârvu 1983, p. 120). La ultimele puncte cu zăcăminte, ca şi la cele din
nordul Serbiei e posibil să fi. avut acces şi comunităţile clin Peştera Iloţilor Oovanovic 1971; Jovanovic
1982; La:tarovici - Meşter - Dascălu 1995, p. 116-119, anexa 5).
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Beitriige Z!'r Kenntnir der okolo'-pjschen Umwelt aus Endphase der Kupfirzeit im Nordwesten Rumăniens
(Zusammenfassung)
Dic Zerlegun,~ des Bliiterstaub.r aus den archdologischen Ablagerungen (Ciniumaru 1971) klărt uns iiber die
Wittemng a11s die Schichten die Sa/cutam rmd Herculane 1I und ill, Phasen entsprechend, die beiden Perioden der
W Phase Sa/cuta Kultur (Roman 1995) aref.
Dntsprechend elen Ergebnissen diesen Zerle,gungen, aus Phase Sa/cuta ill startend, Jand cine wichtige
Erwiirmung der KJima slatt. Aus den Sicht C2b det· Periode Herculane II, in den falgenden Sd1ichten Herculane 111,
bleibt die KJima bestândig warme. Aus Herculane m, die Ab/agerung ef c, beginnt eine Drkiihlung, die elen Anfang
Cotojeni Kulturenthiilt (Ciniumaru 1971, diegrajische Darstellung der Zerlegung des Bliiterstaub von Anlage II), die
auch die ganze Periode der Cernavoda TJJ Kultur durchliiuft.
Die archăologist·he Untersuchtmg zeidmet Rtgenperioden auch, und gar Oberschwemm111igen in Pecica,
1 lercu/ane Baden und in Ostrovul Corbului. ln die Hotilor Hifhle und Ostrovul Corbului gibt es Beweisen von diese!be
fi11chten Periode, mit iiberjliijenden Regen, mit katastrophalen Wesen. Von anfJâologischen Anschaupunkt, die Periode
ist bei den unteren Niveau von Sa/cuta ill Phase unde bei elen hiicheren Niveau von Herculane II ver:granZf.
Wichtige Elementen aus cler Ekologie der studierten Zeit sind, aujler der Klima, Pflanzenwelt, Tierwelt, die
Qualitiit den Boden, die Walder, die Wiesen, die Was.rem, die Fliissen oder die Morasten, TTiihlen und die naturallen
Oldâchen, die Schichten von Kupfir und SalZ:
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Mormântul de incineraţie în urnă descoperit la Carei - Bobald din epoca bronzului
timpuriu şi problematica acestei perioade din nord-vestul Transilvaniei

Janos NEMETl
Aşezarea

din epoca bron:Gului de la Carei - Bobakl se află pe malul stâng al pârâului Merges, şi
pcima dată în secolul al XVIII-iea, fiind numită Cetatea ,,Bobard" (Del Matyas 1727),
atribuită hunilor. Această cetate de pământ este amintită şi în prima monografie a comitatului Săttnar,
editată în 1809-1810 (Szirmai 1810, p. 16). În primii ani ai secolului XX, istoricul Ven<lc Aladar a
întocmit un capitol privind epoca străveche a comitatului, cu titlul Szatmdr vdrmegye o.rkora (Monografie
1910, p. 409) şi a întreprins cercetări arheologice în zona estică a cetăţii, adică a „tell-ului", în
apropierea zonei mlăştinoase a pârâului Merges (fig. 1). În anul 1966, Muzeul din Carei organb.ează o
săpătură de verificare, aşezarea fiind secţionată în direcţiile: E-V şi N -S, fiind cercetat inclusiv şi şanţul
de apărare al „tell-ului", spre nord (Nemeti 1981-1982, p. 169-171). În anul 1986 cercetările au fost
reluate sub conducerea <l-lui P. Roman de la Institutul Român de Tracologic şi a subsemnatului, iar
ele, cu excepţia unor mici întreruperi, sunt continuate până în zilele noastre (Roman - Nemeti 1990, p.
39-47; Nemeii 1995, p. 123-126).
Mormântul de incineraţie în urnă - Ml / 1997 - a fost surprins în SXI, în partea sudică a „tellului", în caroul nr. 2, la adâncimea de 152 cm, măsurată la baza urnei. El a fost aflat printre
mormintele de inhumaţie din epoca feudală (sec. XVI-XVII), care străpung depunerile din epoca
preistorică (neolitică, din epoca bronzului, Hallstatt timpuriu şi Latene). Mormântul a fost găsit într-o
este

menţionată

poziţie nederanjată (fig.

2).

Urna cinerară a fost depusă în poziţie verticală, într-o groapă mortuară puţin mai mare ca
diametrul maxim al vasului-urnă şi se adânceşte uşor în solul antic şi în lut (diametrul maxim al gropii
mortuare fiind de 25/30 cm). Urna a fost găsită în stare fragmentară, partea superioară (bu7.a şi gâtul)
se afla în interiontl vasului înlpreună cu un fragment de vas folosit drept capac pentru urnă, care
conţinea o cantitate însemnată de oase umane calcinate, care umpleau vasul cam până la jumătate.
Oasele umane calcinate au fost studiate din punct de vedere antropologic şi determinate de
către Szathmary Laszlo de la KT_.1'E - Debreţin (Universitate). Defunctul era probabil de sex
bărbătesc, avea cca. 30-55 de ani. În timpul incinerării defunctul era aşezat pc partea dreaptă,
osemintele au fost adunate probabil selectiv, lipsesc dinţii. Interesante că acest fenomen se repetă şi la
alte morminte <le incineraţie în urnă din epoca bronzului timpuriu, de ex. Tiszavasvari - Dano Tanya
(S%athmary 1995-1996, p. 75).

lnvenlamlfunerar
1. Vasul-urnă este de tip oală, de culoare neagră, cu flecuri brune. Buza este uşor eva:Lată,
corpul are un profil rotunjit, fundul plat. Gâtul vasului este scund dar bine detaşat şi este prevă7.ut cu
patru mici tortiţe aşezate simetric. Pasta vasului este bine frământată, arsă uniform. Peretele în schimb
este neobişnuit de subţire 3/4 mm. Urna este ornamentată de la buza gâtului spre fund cu un decor
striat, nu prea adâncit, dar Lotuşi accenruat, aplicat neorganizat, mai mult plasat vertical. Dimensiuni:
d.g. 18 cm; d.f. = 9,5 cm; d.m. 26,5 cm; I 26,3 cm.
2. Drept capac este folosit un fragment de vas de tip oală, similar cu forma vasului anterior.
Este de culoare brună-cărămizie în exterior şi cenuşie închisă în interior. Buza vasului este evazată,
gâtul scund şi bine detaşat, având probabil la bază patru mki proeminenţe aşezate simetric. Este
ornamentat de la ba7.a gâtului spre fund cu striuri superficiale, plasate mai mult orizontal şi, la fel,
neorganizat (d.g. = 19 cm?).

=

=

=

Ritul de znmormdnlare
Descoperirile funerare din epoca bronzului timpuriu, din punct de v<xlcre al ritului de
înmonnântale prezintă o unitate. Mormântul nr. 3 de La Valea lui t-..1ihai - Gara C.F.R. (Roska 1932, p.
79, 8-10), mormântul de la Poieni - Fântâna Păşunii (Nemeti 1979, p. 535; Kacs6 1997, p. 425-434),
cele şase monnin te de incineraţie în urnă de la Pişcolt - Nisipărie (N emeri 1978, pl. 20) au fost incluse
în cultura Mako şi plasate cronologic în prima fa:di a epocii bronzului t-impuriu (Nemeti 1979, p. 532535; Nemcti - Roman 1995, p. 25). T. Badcr încadrează mormintele de la Pişcolt - Nisipărie în prima
Satu Mare -StJ1dii fi Comuni(dri, Seria Arheologie, X.VJI-XXl/ I, 2000-200-+
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fază a culturii Nir („eine Vor- oder Friihphase der Nir kultur mit Mak6 Elemente, die aber. der Mak6Ku1tur", Bader 1981, p. 27). I. Bona, discul.ând descoperirile din bronzul timpuriu din %Oncle limitrofe
cu ck-scoperirilc noastre Gud Szabolcs - Szattn:ir - Bereg) include mormintele de la Pişcolt în cultura
Nyirscg (Bona 1993, p. 77, nota 91) menţionând că numai castronul din M65 este de import Mak6. Pe
ba7.a descoperirilor de la Gaborjin - CsapszCkpart (mormânt de incineraţie în urnă), J .etavertes, Oros,
Oszlir, tânărul cercetător Dani Janos de la Debreţin, acceptă încadrarea noaslră în cultura Mak.6 (Dani
1998, p. 59). În ceea ce ne priveşte, noi menţinem datarea noastră iniţială.
Mormintele de incineraţie în umă de la Sanislău - Nisipărie (3 morminte, Nemeti 1969, pL 17/3,
-l, 6), de la Ciumeşti - Moara (C. I, Ordentlich - Kacs6 1970, p. 49-63; Ncmeti 1996, p. 30), Foieni Grajduri (Nemeti 1969, p. 62, pl 16/2; Nemeti 1997, p. 31, fig. 1/3) câteva morminte deranjate de la
Berca - Csanyi Suruje (B. II a), cimitirul de la Ciumeşti -Tokos (C. II b), precum şi câteva morminte
aflate în colecţia „Kovacs" - 1977 (în Mw.eul Judeţean Satu Mare, Ordcntlich - K..'lcs6 1970, p. 4964) au fost incluse iniţi.al îo cultura Otomani J. La aceste morminte mai putem adăuga mormântul de
incineraţie în urnă de la Săcuieni- Okorvar (Cetatea Boului, Bader 1978, pi. 32/11) şi mormântul de la
Sălacea - Dealul Vida (OrdenLlich 1972, pi. 12/5). lvfai recent, toate aceste morminte de incineraţie în
urnă, împreună cu cimitirul de la C. II b au fost incluse în grupul Sanislău, în faza a treia a bronzului
timpuriu din nord-vestul Transilvaniei (Nemeti 1996, p. 36). Poate mormântul de incineraţie în urnă
de la Foieni - Grajduri se încadrează mai degrabă în bronz timpuriu II b (cultura Nyirseg). Câteva
morminte de la C. II b, mormântul de la Săcuieni - Okorvir şi cel de la Sălacea - Dealul Vida se
plasează la finele grupului Sanislău, în bronzul timpuriu III b.
Cele două vase din Ml /1997 de la Carei - Bobald nu au analogic perfectă din descoperirile
similare din zona Careiului. Se cunosc însă vase similare, oarecum asemănătoare, cum ar fi vasul de la
M30 Ciumeşti - Malomhata (C. I; Ml0/1965 <le la C. JJ b, Nemeti 1996, fig. 9 I 6--7). Toate aceste vase
mcnţ:ionate sunt mai mult recipiente <le tip castron cu patru toarte aşe7.atc simetric sau oale (Pişcolt Nisipărie, Gr2/1976, Roman -Nemeti 1986, fig. 5/4; Grl/1976, fig. 3/1). Aceste analogii menţionate
aparţin ori7.ontului motivistic nr. 3 - triunghiuri incizate, combinate în diferite ornamente (Roman
1984, p. 269). Oricum, ambele vase sunt mai evoluate ca urnele mormintelor de la Tiszavasv:iri VarosfOlgye-Jegyzo tag, publicate recent <lej. Dani (Dani 1997, p. 51-60, pi. I/1; II; IV).
Aceste urne sunt vase de tip borcan sau mai rar castroane, ornamentate cu striuri mai adânci
sau mai superficiale, similare vaselor descoperite recent într-o aşezare la Polgir - Kengyelko%,
încadrate în cultura Nyirseg (M. Mathesi et al., Utak a Multba, 1997, p. 59-60, fig. 1- 13/176-177).
Credem că ambele vase din Ml/1997, ca orizont cultural şi cronologic corespund primului nivel de
locuire din epoca bronzului de la „Bob:ild" şi le putem atribui grupului Sanislău, dat.al În faza ITI b a
bronzului timpuriu.
În legătură cu acest monnânt de incineraţie în urnă se ridică următoarele probleme. În nordvestul Românie~ în complexele închise (gropi menajere, morminte) ceramica de categoria a 3-a se
asociază, în special, cu ceramica din categoriile 2a şi 2b. De mai multe ori l Ioredt (Horcdt - Rusu Ordentlich 1962, p. 318) a atras atenţia asupra unui orizont cu ceramica ornamentată cu striuri, care ar
sta la baza culturilor bronzului mijlociu atât din Transilvania cât şi la sud de Carpaţi. Pe baza acestor
constatări, în general, complexele închise care au în conţinut ceramică ornamentată cu striuri,
scrijelituri (Bcsenst.rich) descoperite în nord-vestul Transilvaniei au fost incluse în fa%~t I a culturii
Otomani (Ordcntlich - Kacs6 1970). Cercetătorul orădc,w S. Dumitraşcu stabileşte în :tana Crişului
Repede chiar un gnip cultural numit „Girişul de Criş - J\liceu", după nivelurile de locuire I-III din
tell-ul din localitatea amintită mai sus şi încadrat cronologic în bronzul timpuriu (Dumitraşcu 1989, p.
129-133).
Această categorie de ceramică, atât ca formă cât şi ca ornament, cu variantele sale (scrijelituri,
sLriuri mai adâncite sau mai superficiale) însă este prezentă în mai multe culturi din bronzul timpuriu:
Make), Nyin;cg (şi nu cultura Nir - denumire impropriu introdusă în literatura de specialitate de către
T. Bader) şi cum am văzut şi în grupul Sanislău. Ba mai mult, se menţine în tot parcursul epocii
bronzului mijlociu, fiind prezentă în bronzul târziu, în cultura Suciu de Sus, faza cca mai evoluată şi în
gnipul Lăpuş (Kacso 1990, p. 45-50). J .a o analiză mai atentă a complexelor închise, ceramica
ornamentată cu scrijelituri este mai pregnant prezentă în culturile Mak6 şi Nyirseg (Berea - Nyulvir B. XIII; Căplcni - KiralyfoldekJ iar categoria mai superficial executată apare mai mult în grupul
Sanislău. În concluzie, această categorie de ceramică nu are valoare cronologică, cum consideră Gh.
La7.arovici (La7.arovici 1997, p. 16). Epoca bronzului timpuriu din nord-vestul Transilvaniei cuprinde
trei etape evolutive: RTI (cultura Mak6); BTIT (cultura Nyirseg) şi BTITI (Grupul Sanislău), poate cu
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două etape evolutive, HI a şi III b (Ncmeti - Roman 1995, p. 32). În acesl fe~ noţiunea de cultură
Otomani l îşi pierde conţinutul şi cultura Otomani trebuie plasată - după părerea noastră - integral în
epoca bronzului clasic. În concepţia noastră, complexele închise similare materialului de la Andrid
Grajduri ar intra în B'f III b cupriniând elemente de Sanislău târziu dar şi altele cu totul noi, din care
se formează bronzul clasic din zona Careiului. T. Bader recent a reluat problematica culturii Otomani
şi menţine în continuare etapa J a culturii Otomani (Bader 1998, tabel sinoptic I).
Până în prezent, <lin zona cercetată de noi nu am putut sesiza nici un complex închis cu
ceramica de categoria 4 (ceramica cu impresiuni textile sau de fagure) deşi, după cum se pare, această
ceramică este cunoscută în %onă, dacă luăm în considerare lotul de la Ciumeşti - Tokos (C. JJ b) din
colecţia Kovacs - 1961 (Muzeul Baia Marc). Dacă ar exista acest orizont, atunci ar fi contemporan <..-u
descoperirile de la Foeni din sud-vestul ţării (Gogâltan 1993, pl. 1- 7 - „Cimitirul ortodox" Texlilmuster), asemănător descoperirilor de la Gornea - Vodneac (Gogâltan 1995, p. 56-63) sau
complexului de la Zoltan din sud-estul Transilvaniei (Cavruc - Cavruc 1997, p. 157- 172). În
descoperirile de la începutul bronwlui mijlociu apar însă fragmente ceramice cu impresiuni textile,
fiind considerate de noi ca ceramică de import din mediul J-fatvan.
În general, pentru BT din Transilvania este folosită cronologia propusă de P. Roman, de către
I. Ciugudcan şi cel mai recent şi de 7.s. Szckely (Szekely 1997, p. 69-7,0). În nord-vestul Transilvaniei,
în special în zona Careiului, BT arc un alt conţinut cultural decât în zona intcrcarpatică şi se leagă mai
mult <le zonele limitrofe de la vest, cu care arc relaţii etno-culturale şi interferenţe mai strânse decât cu
Transilvania propriu-:tisă.
De aceea, pentru zona noastră propunem adoptarea cronologici lui Kalicz - Schreibcr,
aplicată şi pentru nord-vestul Ungariei: B'l'l (Mak6-Kosihy-Caka); BTIIa şi IIb; BTIJia şi TIIb.
Apariţia mormintelor de inhumaţie în poziţia chircită, fără inventar sau cu ceramica data tă ulterior
grupului Sanislău (sau Sanislău final - Andrid) cum sunt cele menţionate de la Sanislău - Nisipărie;
Pişcolt - Nisipărie; Andrid - Grajduri anun\ă o altă componenţă etno-culturală, totodată şi un alt
orizont cronologic, adică apariţia culturii Otomani (Gyulavarsand) şi începutul bronzului clasic din
nord-vestul Transilvaniei.
·
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_,...jn Har!J Bronze Age Crema/ion Burial Discovered at Carei - Boba/d and the Problems ofthis Period in
Northwestem R.omania
(Abstract)
ln 1997, during the archaeolo,gical excavations at Carei - Bobafd (northwestern Romania), an incineration
b11rial was discovered in trcnch Xi at the depth of 152 cm. 1'his lqyer is the lowest leve! of the 13ronze-Age settlement
from this sile. 1'he „um" was a pot-ţype vessel, ii had faur ears on its neck and the remains of a11 incinera/ed h11man
bot!J- a man, witb an age between 35- 55 years - 111ere put inside ofit. The urn was covered qy another pot-rype vesseL
Both ves.rels were derorated with Besenstrich patternj~ and according to theirforms, they can be dated on the 3"1 phase of
the Ear!J Bronze Age. Therefore, thir burial (M1I1997) bekmgs to the Sani.slău-group.
lt seems that in the C..arei re,gion, the incineration buria/.s with um were wide .rpread both in Mako - Nyirseg
cz1/ture andin Sanislău-group. Ry the end of the F.ar!J Bronze Age a new pop11lation appeared, which pratticed
inhumation (with s/ee/ef()ns in contracted position). bt our opinio11, the Otomani cu/ture ofMiddle Bronze A,ge formed
fr()m the fusion bef111een the local Sanislău-group and the new!J settledpopula/ion.
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Un complex arheologic din epoca mijlocie a bronzului descoperit la Halmcu
Liviu MARTA
Studiul perioadei premergătoare naşterii \culturii Suciu de Sus, ca şi a etapei sale timpurii, este
la un nivel mult mai scăzut în Câmpia Sătmăreană, atât în ce priveşte cantitatea săpăturilor, cât şi a
materialelor arheologice publicate, decât cercetarea epocii bronzului corespunzătoare perioadei în care
această cultură a evoluat în fonna sa clasică. Consecinţa, evident grefată şi pe absenţa unor aşezări cu
stratigrafie dezvoltată - aşa numitele aşezări de tip tell sau a descoperirilor funerare cu piese cu valoare
cronologică ridicată - este că o seric de date şi fenomene ale epocii mijlocii a bronzului să se reflecte
într-un mod mult prea secvenţial, interpretarea lor fiind adesea controversată. Ca urmare, se poate
considera că orice noi descoperiri, chiar şi unele de mai mică anvergură, ca şi în cazul aceleia
prezentate aici, sunt de naturii să se constituie într-un demers care să îmbogăţească cunoaşterea.
Materialul arheologic prezentat este rezultatul săpăturii de salvare efectuate împreună cu C.
Astaloş în punctul vamal Halmeu, unde a fost excavată Întreaga suprafaţă pe care urma să se ridice o
construcţie (Pl. I). Lucrările s-au desfăşurat pe parcursul lunii noiembrie 2000 şi au relevat că pe acel
loc există urme de locuire din neoliticul mijlociu şi din epoca mijlocie fl. bronzului. Din investigaţiile
perieghcLice efectuate în zonele limitrofe am dedus că locuirile corespunzătoare celor două perioade se
extind spre est, pe o distanţă de aproximativ 250 m, de-a lungul frontierei româno-ucrainene. Limita
estică a locuirilor o constituie terasa luncii străbătută de canalul Egerul Mare (Nagy Eger), unde
cantitatea mare de chirpici şi fragmente ceramice de la suprafaţă sugerează o locuire mai intensă, cu
maxim situat pc două movile apropiate, po:i:i~onatc pe terasa amintită. Acestea, purtând numele
generic de Kirafy Domb (Dâmbul Craiulw), de dimensiuni apropiate, au suprafeţe ovale, cu diametrele
mari de aprox. 75 m şi cele mici de aproximativ 55 m. Movilele sunt înconjurate de şanţuri săpate
probabil pentru a drena apa de la marginea luncii, dar având în vedere că ele corespund perfect cu
perimetrul movilelor, nu este exclus ca ele să fie săpate pe ductul unor şanţuri mai vechi. Fără o
investigaţie arheologică este greu de apreciat perioada în care au fost săpate, mai ales că la suprafaţă pe
ambele movile au fost găsite şi fragmente ceramice medi<..'Vale. Ceramica epocii bronzului din zona
dâmburilor pare să fie contemporană cu aceea din zona vămii, neeicistând elemente care să sugereze o
defazare cronologică între cele două e:i..'tremilăţi ale aşezări. În zona vămii a fost săpată o suprafaţă de
7x20 m, în care, excluzând câteva fragmente ceramice atipice, materialul arheologic a fost descoperit în
umplutura unei gropi (C. III). Ea conţinea, pe lângă fragmentele ceramice prezenlate în materialul
ilustrativ şi câteva materiale osteologice şi un inel de buclă din bronz.
Inelul de buclă din bronz, descoperită în umplutura gropii, arc o răsucire spiralată de l 1/2 (Pl.
lI/2). Astfel de inele de buclă apar în epoca timpurie a bronzului (Kovacs 1984, p. 241), numărul lor
crescând mai ales în etapa Bz A2 (I lănsel 1968, p. 113). În zonele limitrofe, astfel de inele de buclă,
încadrabile tipului B1 (Zaharia 1959, p. 115-121), au fost descoperite la Dindeşti (Nemeti 1996, Fig.
9/3), Sălacea (din aur) (Ordentlich 1972, PI. XVIll/12), Nifoa Misl'a (Olexa 1992, Tab. II/SA; III/2)
şi Hernadkak (Schalk 1992, Taf. 25/ 1-4), toate în mediu Otomani, respectiv Fiizesabony. Interesantă
este situaţia din aşe-~area Otomani de la Diakovo, aflată la o distanţă mai mică de 10 km de Halmeu.
Aici, într-o groapă (bordei?) cu ceramică Otomani „clasică" (Balaguri 2001, p. 111-l13, fig. 22/7-16),
au fost descoperite 15 (Kobal' 2000, p. 79) sau 16 (Balaguri 2001, p. 111, fig. 22/1- 5) inele
asemănătoare. Descoperirea a fost sincronizată cu seria de depozite Apa - Hajdusâmson (Mozsolics
1967, p. 122, Kobal' 2000, p. 16).
Datorită caracterului fragmentar, din ceramica descoperită în groapă pot fi reconstituite un
număr redus de forme de vase. Pasta din care au fost realizate a fost fie de bună calitate, cu degresant
mărunt şi pereţi atent finisaţi, fie dintr-o pastă grosieră cu degresant mare, ce dă pereţi.lor un aspect
neîngrijit.
Din pasta de bună calit.ate au fost confecţionate următoarele forme de vase: amfore (PI. 11/1
şi ptobabil Pl. Il/3), oale (Pl. TT/5; Pl. N /1) şi castroane. Acestea din urmă aparţin unor tipuri cu
tnarginea invazată (Pl. II/6), cu buza evazată (Pl. Il/7) sau dreaptă (Pl. 11/8). Tot categoriei ceramicii
fure îi aparţine şi fragmentul de margine a unui vas mic (Pl II/ 4), ce provine foarte probabil de la o
ceaştă. Decorul cel mai intens utilizat pe specia de ceramică fină este incizia. Ea apare sub forma unor
linii.duble dispuse în ghirlandă (PI. IV /2), sub forma unui registru triunghiular de incizii paralele scurte
Satu Mare - S t11dii şi Com11nicări, Seria Arheologie, XV11-XXI/ T, 2000-2004
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(Pl. TT /7) ca şi sub forma unor perechi de linii paralele (PI. li/ 6). Un alt motiv incizat a cărui prezenţă
poate fi bănuită pe specia de ceramică fină este acela al spiralei (PI. II/8; IV/10). Un motiv decorativ
des întâlnit sunt şi impresiunile în forma de „bob de grâu'', cc apar dispuse sub formă de bandă pc
marginea vaselor (PI. II/1, 3, 6, 7, 8).
Din pastă grosieră au fost realizate cele mai multe oale (Pl. TTI/1-6), precum şi un castron (PI.
IV /3). Decorurile prezente pe vasele realizate din pastă grosieră sunt brâurile alveolate (PI. TII/1- 6) şi
liniile striate (PI. ll/9; IV /3).
Prezentarea unei analize în detaliu a materialului ceramic nu îşi are rostul, fiecare formă şi
decor de pe lotul mic de ceramică de la J Talmeu are analogii numeroase atât în ceramica culturii
Otomani cât şi în aceea a din prima fază a culturii Suciu de Sus. Doresc să subliniez doar lipsa în
ceramică a unor clemente specifice perioadei târzii a epocii mijlocii a bronzului (aşa numitele elemente
koszidcriene), prezente atât în ceramica fa:1.ei Otomani llJ, cât şi în ceramica unor descoperiri din
perioada mai timpurie a culturii Suciu de Sus (l'-1edieşu Aurit, Boineşti, Culciu .Mic, Solotvino).
Element care, alături de luarea în calcul a fonnei pu\1n evoluate a inelului de bucL-l, aspect sub care
apare foarte des în depozite contemporane acelora de tip Apa - I Iajdusamson ş~ respectiv, în contexte
contemporane acestora, mă face să consider ca aceasta să fie perioadă cca mai probabilă din care
datează şi descoperirile de la Halmeu. Doza de probabilitate a încadrări este impusă de lotul ceramic
puţin numeros ~i expresivitatea sa restrânsă.
Cu toată analogia care ne este oferită prin descoperirea unor artefacte asemănătoare în
localitatea vecină Diakovo, unde materiale asemănătoare cu acelea de la Halmeu au fost atribuite
culturii Otomani (Balaguri 2001, ris./fig. 22), problema încadrării locuirii de la Halmcu este, în acest
moment, şi mai dificilă decât datarea sa. Aceasta deoarece materialele din ca, ca şi acelea a altor
descoperiri datate în epoca mijlocie a bronzului din Câmpia Sătmăreană, nu au încă clar stabilite
criteriile de atribuire. Cu siguran~ă că în acest moment există o anumită ambiguitate În a atribui culturii
Otomani sau culturii Suciu de Sus (prima fază) descoperirile arheologice din epoca mijlocie a
bronzului.
Pentru a realiza o oglindire a situaţiei epocii mijlocii a bronzului din Câmpia Săt:nu1.reană am să
fac o scurtă trecere în revistă a principalelor opinii referitoare la încadrarea descoperirilor de acest tip.
Nu este în intenţja mea de a face o prezentare completă a acestora, atât pentru că ele au fost discutate
pe larg în ultima perioaci"i (Kacso 1995, 83, p. 96-98; Vasilicv şi colab, 2002), cât şi pentru că scopul
evocării lor este doar acela de a fi un sprijin al discuţiei referitoare la încadrarea artefactelor de la
Halmeu, rară a detaila asupra problemelor referitoare la încadrarea cronologică.
Pc parcursul cercetărilor, într-o primă fază, s-a optat pentru atribuirea culturii Otomani a
tuturor descoperirilor din etapa mijlocie a epocii bronzului situate în Câmpia Sătmăreană (Bader Dumitraşcu 1970, Ordentlich 1971). Percepţia asupra atribuirii acestora a început să se schimbe odată
cu săpăturile din aşezările de la Boineşti şi Culciu Mic, în ca.re ceramica excizată de tip Suciu de Sus,
care pe unele vase era realizată într-o manieră incipientă, apărea într-o marc masă de ceramică incizată.
Ca urmare, Tiberiu Bader, autorul cercetărilor, a considerat că pc parcursul evoluţiei culturii Suciu de
Sus, pot fi distinse încă două etape de evoluţie, anterioare fazei Suciu de Sus „clasice" (numită Culciu
Marc). Alături de faza care o precede, numită Culciu Mic, a căr.ei caracteristică principală este prezenţa
ambelor tehnici de ornamentare (incizie şi excizie), autorul mai stabileşte o fază, numită Mc<lieşu
Aurit Aceasta din urmă este reflectată prin vasele descoperite în twnulul din localitate şi s-a considerat
că principalul clement definitoriu al ei este absenţa decorului excizat (Ba<ler 1978, p. 74-75). În aceaşi
lucrare, pc de o parte autorul_susţine prezenţa culturii Otomani, căreia îi swlt atribuite descoperirile
din aşezarea de la Mcdieşu Aurit/Potău - Ciuncaş. Cele trei nivele de locuire de aici sunt încadrate
primei faze şi începutului celei de a doua faze a culturii Otomani (Bader 1978, p. 37). Discutând însă
despre originea culturii Suciu de Sus, Tiberiu Bader aduce în discuţ1e şi posibilitatea unei naşteri directe
a culturii Suciu de Sus din cultura Nir. Consecinţa acestui fapt ar fi posibilitatea ca acele 15 puncte cu
descoperiri Otomani T-ll din Câmpia sătmăreană să fie încadrabile culturii Suciu de Sus (Rader 1978,

p. 76).
Schema generală a evoluţiei culturii Suciu de Sus, în sensul existenţei unor faze anterioare
ceramicii cu decor excizat, esle acceptată şi de al~ cercetători. Carol Kacs6 îi aduce unele
modificări, în sensul împărţirii perioadei de evoluţie a culturii În doar două faze, prima
corespunzătoare întregii perioade premergătoare apariţiei exciziei (faza Suciu de Sus I), iar cea de-a
doua, corespunzătoare etapei în care este utilizat acest procedeu decorativ (faza Suciu de Sus li). De
asemenea este susţinută şi ideea existenţei culturii Otomani TI în Cflll1pia Sătmăreană, (Kacs6 1987).
utili7.ării
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Petre Roman şi loan Ncmeti oferă un scenariu al procesului de gene7.ă a culturii Suciu de Sus, ba'.lat pe
o perspectivă mai generală, aceea a unor procese oarecum asemănătoare cc se petrec în ariile periferice
ale culturii Otomani În aceste wne se constată unele diferenţieri în cadrul culturii materiale, datorate
atât unei penetraţii diferite ca intensitate a fondului Otomani, cât şi urmare a răspunsului diferit al
fondului cultural pe care s-a aşezat. În cadrul acestor individualizări din etapa a III-a a culturii
Otomani este văzută şi naşterea culturii Suciu de Sus, în urma unei desprinderi din aria Otomani
(Roman -Nemeti 1990a, p. 40). Această explicaţie a genezei culturii Suciu de Sus a fost acceptată de
Carol Kacs6 (Kacs6 1995, p. 97-98) şi Valentin Vasiliev (Vasilicv şi colab 2002, p. 42-43). Carol
Kacs6, pc ba7.a analizei informaţiilor publicate din cercetarea de la Medieşu Aurit/Potău - Ciuncaş,
consideră ca fiind posibil şi faptul ca întreaga Câmpie Someşană să nu fi aparţinut arici culturii
Otomani ci a celei a culturii Suciu de Sus (Kacs6 1995, p. 96--97). Sintetizând, principala problemă
care se pune pentru descoperirile de epoca mijlocie a bronzului din Câmpia Sătmărean este aceea de a
Ic atribui ariei culturii Otomani (cel puţin pentru etapa clasică), sau de a considera că ele ţin de un
orizont Suciu <le Sus timpuriu ce se manifestă independent înr-o etapă contemporană ei.
Autorii care au publicat materiale de tip Suciu I, odată cu sublinierea elementelor comune <lin
ceramica celor două culturi, stabilesc doar câteva clemente distinctive. Practic, la definirea primei faze
a culturii Suciu de Sus unicul elcmenl prin care se susţine apropierea ceramicii de la Medieşu Aurit cu
aceea de t.ip Suciu de Sus (din fa~a clasică) este doar una dintre tipurile de ceşti (probabil aceea de la
planşa XLN /2). În acelaşi timp autorul remarcă şi faptul că alte două ceşti din turnul (PI. XLN /3, 4)
sunt specifice culturii Otomani (faza I II) (Bader 1978, p. 71, 74). Nici în materialele ceramice
descoperite ulterior nu au fost remarcate forme de vase sau ornamente ce ar avea analogii doar în
cultura Suciu de Sus şi ar lipsi, în schimb, printre acelea din cultura Otomani. Excepţia o constituie un
tip de amforă, ce arc însă un decor adesea întâlnit în aria Otomani (Kacs6 1995, p. 95; Pl. VT/l). O
altă observaţie care s-a făcut pentru ceramica Suciu <lin prima fază, se referă la calitatea mai slabă a
pastei şi a arderii ce se constată la specia de ceramică fină, în comparaţie cu ceramica de aceeaşi
categorie din culturile Otomani şi Wîetenberg (Kacs6 1995, p. 84). Tor referitor la această specie, s-a
făcut observaţia că pentru perioada culturii Suciu de Sus contemporană cu faza a treia a culturii
Otomani există fragmente ceramice pe care incizia apare într-un canal relativ adâncit şi lăţit,
prefigurând excizia (Vasiliev şi colab 2002, p. 43). Referi lor la ceramica grosieră din cadrul primei faze
a culturii Suciu de Sus s-a făcut observaţia utilizării la scară mare a strierii, acest element fiind
considerat specific culturii (Kacs6 1995, p. 95; Vasilicv şi colab. 2002, p. 93).
_\nali~ând ceramica de la Halmeu din perspectiva acestor elemente specifice fa7.ei Suciu de
Sus, constatăm că nu putem să luăm ca şi element comun între aceasta şi descoperirile de tip Suciu <le
Sus timpurii decât eventual incizia ce apare în canal relativ lat şi acL-înc. Totuşi referitor la acest decor
trebuie luată în calcul şi observaţ:ia conform căreia şi în nivelurie superioare Otomani <lin situl de la
Carei - Bobald, au fost observate clemente care prefigurem!:ă excizia (Roman - Nemeti 1990a, p. 40;
Roman - Nfuneti 1990b, p. 42, 46). În schimb ceramica din categoria fină de la IIalmeu este realizată
din pastă de calitate şi a beneficiat de o ardere bună, fiind din acest punct de vedere diferită de aceea
de la LăpuşeL Un alt element prin care se distinge ceramica din groapa III de la l lalmcu, atât de
ceramica de la T.ăpuşel cât şi de aceea de la Solotvino, este faptul că în cadrul ceramicii grosiere doar
câteva fragmente sunt decorate cu striuri, în timp ce prezenţa sa este covârşitoare în siturile
menţionate. În afară de observatiile menţionate lipsesc alte clemente din cadrul ceramicii de la I Ialmeu
care să nu fie caracteristice ambelor culturi, atât aceleia Otomani cât şi aceleia Suciu de Sus.
Fără a mă aventura în a trage concluzii pe o cantitate mică de materiale ca şi aceea de faţă,
consider că prezentarea lor este totuşi de natură a oferii câteva semnale. În primul rând, dată fiind
poziţia geografică a aşezării la interferenţa între Câmpia Sătmăreană şi valea superioară a Tisei. trebuie
să o considerăm ca făcând parte <lin aria 1n care cultura Suciu de Sus se manifestă în faza sa timpurie.
Acest fapt îl indică, măcar pentru o etapă ceva mai târ~ie, şi analogiile pe care unele vase de la Diakovo
le au în aşezările de la Boineşti şi Culciu Mic (Balaguri 2001, fig./ris. 66/1- 5; 70/5, 20; 70a/15, 18, 2122). Ca urma.re, lipsa unor elemente prefigurative de tip Suciu de Sus în aşezare pare să indice că ea
datează dintr-o etapă în care nu apar diferenţe puternice între această zonă şi aria de bază a culturii
Otomani Oricum, cantitatea m.ică de fragmente ceramice striate faţă de cantitatea însemnată de
ceramică grosieră din groapă, indică faptul că în zona vestică a culturii Suciu de Sus (spre deosebire de
aria sa estică), tehnica strierii nu este masiv utili7.ată încă din epoca mijlocie a bronzului. Astfel, acest
dement cc diferenţiază aria vestică şi estică a culturii Sudu de Sus în perioada sa clasică, începe a se
observa dintr-o perioadă foarte timpurie.
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A Middle Bronze Age DtJJefling Di.scovered at Ha/meu
(Abstract)
The paper presents archeologicalfinds discovered during a rescue excavation in the area of the ettstom effice al
Ila/meu, counţy of Satu Mare. The finds belonged to a d1JJelling, and thf!Y can be dated in middle Bronze rţge. The
pottery and a bronze lock rin,g effer the basis of the datin,g. The mltural attribulion of the jinds, h0111ever, remain.f
1mc/ear and diffic1tlt to establish. The main reason of this situation is that similar.ftnds from the Someş vallry and even
from the larger Upper Tisa re,gion area are attributed to the secondphase ofthe Otomani tu/ture or to the first phase of
the Suciu de Sus cu/ture.
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Repere privind funcţionarea "instituţiei darului" la
fierului

societăţile

barbare ale epocii

Ciprian A.ff/llDŞ

Jntroducere
,,Astfe~

odrysii statorniciseră un obicei polrivnjc aceluia stabilit în regatul perşilor, şi care
traci, adică să ia mai mult decât să dea şi era ruşinos pentru un o<lrys să nu dea
când i se cerea şi [de asemenea] să nu obţină când cerea el însuşi. Totuşi ei practicau acest obicei spre a
dobândi putere, căci nimeni nu putea obţine nimic rară să facă daruri. În acest fel, regatul odrys a ajuns
la o mare putere"'.
În acest scurt fragment din opera lui Thucydides este sugerată problema pe care vom încerca
să o analizăm în lucrarea de faţă, istoricul grec inruind corect una din finalităţile funcţionării
,,.instituţiei" pe care o descrie. Este vorba despre ceea ce vom denumi convenţional: „instituţia
darului", cu tot ceea cc implică aceasta pe plan social, economic, politic, juridic, familial şi religios.
Darul poate fi considerat simbol al unui „fenomen social total", deoarece atinge viaţ:a socială în toate
aspectele ei esenţiale, având în esenţă, drept finalitate, stabilirea ierarhiilor sociale, obţinerea şi
păstrarea prestigiului şi a puterii.
Problema funcţionării ,,instituţiei darului" în societăţile arhaice, a fost pentru prima dată
cercetată sistematic de către Marcel l'vfauss, rezultatele cercetării sale concre~ându-se în E.r.rai .rur le
do,f-, studiu care constituie punctul de plecare al analb.ei de faţă. Un al doilea studiu fundamental la
care oe vom raporta: Le vocab11/aire de.r in.rtitution.r indo-europeenne.fl, semnat de Emile Benveniste, tratează
sensurile pe care le arc, în diferite societăţi indo-europene, noţiunea de „dar" şi derivatele sale. Vom
încerca, pe baza surselor literare, a descoperirilor arheologice şi cu sprijinul filologiei comparate, să
relieram câteva din coordonatele funcţionării „instituţiei dan1lui", în societăţile barbare ale antichităţii,
în mod special la traci şi la celti
dăinuieşte şi la ceilalţi

!. Teoria lui Marcel Maus.r ctt privire la dar
Pe baza studiului schimbului de daruri la societăţile arhaice din Polinezia, Mela11ezia şi de pe
coasta nord-vestică a Americii de Nord, ca şi a interpretării unor texte antice din lumea indoeuropeană (în special texte latine şi sanscrite), M. Mauss propune o teorie generală cu privire la acest
fenomen specific societăţilor tradiţionale, calificându-l drept un fenomen social total, deoarece implică
toate tipurile de reguli (economice, juridice, politice, religioase, morale, familiale), care asigură
funcţionarea respectivelor societăti .
El defineşte acest fenomen cu implicaµi adânci în toate sferele vieţii sociale, prin sintagma
„sistemul prestaţiilor totale" 5, schimbul de daruri nefiind reductibil la un simplu schimb comercial (de
tip „troc" - „economie naturală"), schimburile comerciale integrându-se în sistemul mai larg al
prestaţiilor totale. Obiectele schimbului nu sunt numai bunuri necesare economic, ele sunt „formule
de politeţe, ospeţii, ritualuri, servicii militare, femei, copii, dansuri, sărbători" etc., drcula\:ia valorilor
nefiind decât unul din termenii unui contract cu mult mai general şi de durată. Esenţ-ial este apoi faptul
că aceste schimburi de daruri au un caracter aparent voluntar şi gratuit, dar în fapt strict obligatoriu şi
intcresatb. Regula esenţială, care stă la baza funcţionării instituţiei darului în societăţile arhaice, este
obligativitatea oferirii unui contradar, în schimbul damlui primit7.
Tipul cel mai arhaic al sistemului prestaţjilor totale îl reprezintă alianţa dintre cele două fratrii
ale triburilor australiene şi nord-americane în general, în care toate compartimentele vieţii sociale sunt
complementare, presupunând colaborarea perpetuă a celor două jumătăţi ale tribului. La cealaltă
extremă a sistemului, se află o formă mai evoluată şi relativ rară a prestaţiilor totale, şi anume
prestaţiile totale de tip agonistic, cunoscute sub denumirea specifică de potlatch, cuv~nt preluat din
4

Thucydides, R.iizboiNIpelopontiia&, TT, 97, 4 (cd. .rom. Bucureşti, 1966, p. 299).
M. Mauss,ARiritSotio/OfiqNt, 11, Pari~, 1923-1924 (cd. rom. M. Mauss, f7.1t11 dupn dar, Iaşi, 1997, în cont: M. Mauss, Emc).
3
E. Jknvcnistc, Le voca!JN/ain des iirsli/N/Îons indo-nnvpiennu, voL 1- ll, Pacis, 1969, În cont. F. lknvcnistc, lli.
.
4
M . Mausti, 13JttL, p. 46.
5
Ibidem, p. 50.
.
6
Ibidem, p. 48--50; N . Gavriluţă, S111rii11 i111roductiv la M Mauss, EseN..., p. 12 15.
7
M. Mauss, 13seN..•, p. 53.
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vocabularul indienilor chinook, desemnând în special darul, dar într-o manieră aparte. Fenomenul
potlatch-ului este întâlnit în fonna sa tipică la populaţiile de pc coasta nord-vestică a Americii de Nord,
caracterizându-se în esenţă prin rivalităţile şi antagonismele exacerbate care domină toate practicile,
mergând până la distrugerea somptuoasă a bogăţiilor acumulate, pentru a eclips~ şeful rival, deci, un
procedeu de stabilire a ierarhiilor sociale, de obţinere sau păstrare a prestigiului. Intre cele două tipuri
extreme ale sistemului prestaţiilor totale sunt detectabile o serie de forme intermediare, având un spirit
de competiţie mai moderat, în care contractanţii rivalizează în cadouri, forme detectate în lumea indoeuropeană antică, de exemplu la traci, însă mobilul fundamental al schimburilor rămâne acelaşi:
stabilirea ierarhiilor pe scara socială8 .
Vom încerca să arătăm care sunt modalităţile de menţinere a prestigiului şi a puterii în
societăţile barbare antice, în special la traci şi la celţi, axându-ne pc analiza schimbului de daruri în
cadrul ospeţelor, dar nu numai, menţionând că sunt detectabile şi caractere agonistice ale schimbului
de daruri, presupunând funcţionarea potlatdJ-ului în aceste societăţi, cel puţin parţial sau la o anumită
dată.

11. Semnificaţii ale noţiunii de „dar" ,ri a derivatelor acesteia în limbile indo-europene. Semnificaţii ale
banchetului ;ia sacrificiului. R.ivalitate şi presti,e,iu. Căsătoria contractuală
Studiul diferitelor semnificaţii ale noţiunii de „dar" şi ale altor noţiuni legate de aceasta, în
limbile indo-europene, permite nuanţarea întelegerii fenomenului schimbului de daruri. Pornind de la
rădăcina *d~, avem în diferite limbi indo-europene forme nomiÎ1ale cu o structură foarte veche, cum
ar fi: skr. danam, lat. donum, sl. daru. În limba greacă, există cinci cuvinte care se traduc prin „dar", dar
care sunt în acelaşi timp, moduri diferite de a înfăţişa darul. Esenţiale pentru noi, sunt trei cuvinte,
derivate din aceeaşi rădăcină, dar cu semnificaţii diferite: domu, drisis şi dotinui!. Dorou şi un al patrulea
cuvânt semnificând darul: difred, păreau a avea acelaşi sens, dar întâlnim la Hcrodot delimitarea clară a
sensurilor, primul cu sensul de dar propriu-zis, al doilea desemnând actul de a oferi un dorot1
(cokhidienii, care trebuiau să plătească impozite, aduceau dOra - pl. de la dOroli - pentru difrea')' 0 • Do1is
este un dar-promisiune, actul de a dărui la viitor, care nu e necesar să se concretizeze într-un obiect,
putând fi un act juridic de transmitere a unor bunuri, a unei moşteniri 11 • Termenul al cărui sens este cel
mai complex, este diftinue, însemnând: „prestaţie contractuală, impusă prin obligativitatea unui pact,
unei alianfe, unei prietenii, unei ospitalităţi, obligaţiile faţă de xcînos (oaspete), rege, zeu" 12• Legată de
doti11ue, este noţiunea de time, cu sensurile de „a da respect cuiva'', „respect atribuit unui zeu, rege, de
către o comunitate", o noţiune ce implică o estimare socială, economică şi afectivă şi care se
concretizează prin daruri şi ofrande13 •
Strâns legată de noţiunea de „dar" este cea de festin alimentar, cu sensul cel mai vechi,
precizat de Cato, şi anwne acela de daps, banchet oferit zeilor, implicând abundenţă alimentară
(mâncare şi băutură), ofrande generoase şi mai ales, cheltuieli expansive 14• Banchetul este una din cele
mai tipice manifestări întâlnite la vechile societăţi indo-europene, implicaţiile sociale, politice,
religioase, familiale, ale acesteia fiind profunde. În lumea clasică, banchetul, în special partea a doua a
acestuia (simposion - „băutură în comun'', urmând mesei propriu-zise - deipnon), devine prilej de discuţii

8

Thidem, p. 5~53; 205; 212-213; pt:ntru schimburile t!e t!aruri în tumea tracă, vezi M. Mauss, Une Jor111e ande1111e de cmdrad d.JtZ. le..r
Hraces, Revue des ctudt.-:; grequcs, XXXIV, 1921, p. 388-39i (tn cont. M. Mauss, REG). În M Mau:-%, RDG, p. 389- 390,pot/atc/J.
ul cste definit drept un fenomen având două aspecte esenţiale: 1. aspectul ceremonial, de sărbătoare, în care arc loc schimbul de
daruri, şi 2 caracterul agonistic, implicând fixarea ierarhiilor în contc.xtul permancotclor rivalităţi dintre şefi. sau dintre şefi şi vasali.
· i\~pectele Intâ!nitc în lumea traci sunt considerate drept manifestări ale potlalfb.ului, în prima sa accepţiune, ai>S<.'fltând caracterul
agoni;,;:ic. La M Mauss, &ni..., p. 53, observăm că autorul citat încadrează manifestările observare la traci şi în general în lumea
indo-europeană antici, unor forme intermediare ale p~t1ţiilor cotale, aflate între schimburile totale în cadro! alianţelor perpetue
dintrt- clanurile unui trib şi prestaţiile totale de tip agonistic Oe remarcat că, aceste fonne intermediare sunt caracterizate prin
schimbul de daruri în maniera desemnată mai ~"US ca fiind aspt.x:tul prim, ccn:monial, al potlotfb.ului.
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E. Bcnvenistc, lE, I, p. 66.
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Ibidem, p. 67-68.
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lbitkm, p. 68-69.
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Tbitkm, p. 69.
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savante, glume sau beţii, descrierile de simpoJ'ia devenind un adevărat gen literar15 • În perioada arhaică a
ci~aţiei greceşti şi la populaţiile barbare din afara lumii greco-romane, rolul ospăp.ilui este complex:
stabilirea ierarhiilor sociale, schimbul de daruri, stabilirea căsătoriilor contractuale, a alianrelor, practici
legate de iniţiere sau de hcroizarea defunctului, o sărbătoate cu reguli precise, poate şi la date precise,
legate de comemorarea unui anumit eveniment mitologic, sau la diferite alte ocazii16• Comensualitatea
şi convivialitatea crcca'l.ă legături speciale între participanţii la festin, rolul beţiei fiind esenţial. Beţia
creează o legătură mistică între participanţi 17 , ospăţul devine un timp abolit, în care se produce
reînnoirea statutelor, alianţelor şi ierarhiilor sociale 18•
Ni se pare utilă acum, anali7.area câtorva cuvinte din vocabularul limbilor indo-europene care
sunt în legătură cu ospitalitatea ş~ implicit, cu schimbul de daruri. Se ştie că, în latina clasică, hostis
Înseamnă „duşman", dar nu acesta este sensul iniţial al termenul~ ci acela de „egalitate prin
compensare", hostis este cel care compensează un dar, printr-un contradar, ulterior devine „oaspetele".
Foarte probabil, la sensul clasic de „duşman", s-a ajuns prin apariţia, la un moment dat, a relaţiilor de
exclu?:iune între âvitates. Un fenomen analog s-a pelltecut şi cu gr. xefnos, care iniţial desemna
„oaspetele'', în greaca clasică ajungând să însemneze „străin" 19 • De la radicalul *mei avem în limbile
indo-europene câteva noţiutlÎ în strânsă legătură cu schimbul de daruri: lat. muma, schimb onorific
implicând obligaţii de returnare; apoi, av. miOwara, „egal", skr. mithu-, „schimbat", iran. Mehman,
„oaspete" (= ennan<ary•aman - ospitalitate, în intcriotul unor grupuri de j\rya, reprezentând una din
formele de primire de daruri prin căsătoric) 20• În fine, G. Dumczil observă relaţia foarte apropiată
dintre noţiunile de „schimb" (contract) şi „prietenie" (vz. av. miOra, „contract" şi skr. mitra,
„prietcn'.J2'.
ln sfârşit, noţiunea de „dat" e strâns legată de cca <le sacrificiu. Am văzut acest lucru şi mai
sus (vz. nota 14), când am vorbit despre festinul alimentar. Vom mai aduce în cliscu~e câteva noţiuni
aparţinând unei serii etimologice referitoare la sacrificiu şi anume: lat. votum (a consacra - da - printrun sacrificiu), skr. vâghat (a face legământ de sacrificiu, a sacrifica), av. aogDdâ G,el a spus", a făcut o
promisiune, un angajament), în fine, gr. eukhomai („a face un legământ", adică „a coun\a public lln
angajament" sau „a consacra calitatea unui lucru", în le~\ tură cu acestea, avem şi sensul „a se da ! dăruii
pentru") 22. Legăturile multiple care unesc darul cu sacrificiul, cu ospăţul, cu sărbătoarea, cu alianţele şi
legămintele, cu stabilirea ierarhiilor par a fi evidente. G. Durand consideră că sensul fundamental al
sacrificiului Qcrtfci) este, contrar aceluia de purificare, acela de a fi un târg, un troc de clemente
contrarii, Încheiat cu divinitatea. Jertfa este un schimb, cel care aduce jertfa sau cel sacrificat devine
stăpân, ca unul ce se achită de datorii. ~ărbătoarea, festinu~ abolirea normelor, reactualizeal:ă totodată
o fază capitală a unui ciclu mitologic23. In fine, sacrificiul şi rememorarea unui moment semnificativ al
ciclului mitologic sunt surse de legitimare a puterii, în cadrul rivalităţilor pentru stabilirea ierarhiilor.
Cel care organizează sărbătorile, trebuie să se arate risipitor cu bunurile sale, pentru a-şi umili
rivalii prin risipirea bogăţiilor acumulate. El îşi poate menţine prestigiul, doar dacă face aceste cheltuieli
nelimitate faţă de rivali. Pentru rivali, risipirea ostentativă a darurilor este o provocare la a cheltui şi
mai mult. Astfel, se formează un circuit de bogăţii acumulate şi risipite (dăruite, sacrificate) pentru
prestigiu24• Noţiw1ea de rivalitate este mai puţin clară la indo-europeni decât în cadrul potiatch-ului
nord-american, dar poate numai în sensul unei mai mari stabilităţi a ierarhiilor în lumea indoeuropcană.

'\J. J. 8arbu, Prefaţă la Athenaios, Ospăţul i11/elepfikJr, Bucureşti, 1978, p. V l-\' ll l.
Vezi descrierile <le banchete la barbari la Poseidonius (in i\thcnaios, IV, 36- 40, ed. rom. Rucurc.;~ti, 1978, p. 55 59),
Xcnofon, A11aba.ris, VI I, 3, cxl. rom. BL1cureşli, t 964, p. 260-262; apoi, l r. rr ubcrt, Celţii şi civilizaţia t'llflitii, Bucureşti, t 983,
p. 399 '101, 449-450 - despre ~cmnifo:atia festinului alimentar la cdţi, pomintl de; la literatura galcză şi irb1nc..lcză târzie; V.
Sîrbu - G. Florea, l111agi11ar ,ri hna§fle fn Daci.a prcro1nană, Brăila, 1997, p.112-113, despre „ospctt:k regalt!" tracice; M.
Oppermann, Tracii, tÎl/re arC11l carpatit ,ri Marea JJ.~ee, Bucureşti, 1988, p. 149- 150, despre banchetul furwrar, pus în legătură cu
hcroizarea principelui trnc, intcrpn·tând picturile din momlântul de la Kazanlăk; M. J\fauss, Esm... , p. 190, despre mesele
festive ale vechilor germani.
17
G. Durand, Str11ctnrile antropolo,,(i" ole i1nagi11orullfi, Bucureşti, 1998, p. 252; în cont. G. Durand, Stmrt11rile..•
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CI. Feuvrier-Prevotat, Echo11ges tl 1oailts en Go11/e i11dtpe11da11te: apriipo1 d'1111 ttxte de Poseidollios d'Apamit, Krcma, 3, 1978, p.
247, în cont. Cl. reuvrier-Prcvorat, Ktemo.
19
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Căsătoria contractuală este o altă formă <le manifestare a schimbului de daruri. În primul rând,
trebuie menţionat faptul că nu există, în lumea indo-europeană, un termen specific pentru a desemna
căsătoria. Pemeia este privită întotdeauna ca obiect şi nu ca subiect al căsătoriei, căsătoria fiind
rezultatul unui contract între bărbat şi tatăl fetei, sau, dacă acesta e mort, fratele fetei. Radicalul *wedhînseamnă „a conduce", în special „a conduce o femeie la casa bărbatului"25 • În latină, avem expresia
uxorem ducere, care înseamnă faptul că „bărbatul conduce la el acasă o femeie, pc care i-o dă lui un alt
om". Femeia căsătorită este femeia care se află în condiţia de soţie, primind funcţia de a completa un
act. În vechile limbi indo-europene, privitor la căsătorie, avem termeni diferiţi doar pentru darurile cc
se făceau de o parte sau de alta. Verbul „a da" („a dărui"), este folosit constant în limbile indoeuropene, pentru definirea acestui tip de contract26•
În următoarele pagini, vom încerca să detectăm ce ne spun sursele literare şi arheologice (câte
ne-au ajuns la cunoştinţă) despre schimbul complex de daruri şi modalităţile de menţinere a
prestigiului, la societăţile barbare ale Europei de la sfărşitul Hallstattului şi din epoca La 1'ene, în
principal la traci şi la celţi.

11!.

„Instituţia

darului" /a, trati şi celţi. Texte antice }i descopen"ri arheologice

Hermeneutica textelor antice, corelată cu interpretarea vestigiilor arheologice, permite
schi~area unui tablou veridic al modului în care ,,instituţia dapilui" funcţiona la societăţile barbare
aflate în afara lumii clasice greco-romane, mod pe care ne vom strădui să-l descriem în paginile
următoare.

Textele antice ne oferă numeroase descrieri ale modalităţilor şi situaţiilor în care avea loc
schimbul de daruri. Poemele homerice sunt în această privin~ă surse inepuizabile, nici un detaliu din
viaţa eroilor nebucurându-se de atâta atenţie ca schimbul de daruri27 • Clasic este în acest sens, episodul
schimbului de anne între Glaucos şi Diomede23, reflectând o anume mentalitate pe care deja I Iomer
nu o mai înţelege în profunzime. În răspunsul la discursul lui Glaucos, Diomede aminteşte de
legăturile de prietenie şi ospitalitate, concretizate prin daruri reciproce, care avuseseră loc între
strămoşii celor doi croi şi propune menţinerea acestei „prietenii străvechi", în virtutea legilor prieteniei
şi ale ospeţiei, înţelegere pecetluită prin schimbul simbolic de arme - ca însemn al prieteniei.
„ <Tu-mi eşti prieten ca oaspe legat cu părinţii clin vremuri;
Ştiu că Oineu răposatul în gazdă-I ţinu ca pe-un oaspe
Trei săptămâni oarecând pc vrednicul Bclcrofonte.
Daruri frumoase schimbară clin prictenie-ntre dânşii
Moşu-mi Oineu dărui un chimir din porfiră clin parte-i,
Belcrofontc o cupă de aur cu gemene toarte.
Cupa şi acum o păstrez, la plecare-am lăsat-o acasă. (...)
Fi-vei tu dară de-acuma prin Argos iubitul meu oaspe,
Eu ţi-oi fi oaspe în Licia, dacă veni-voi pe-acolo. (...)
Hai dar să facem noi trampă de arme-ntre noi ca să ştie
To~ de p e aici că ne leagă o prietenie străveche>
Asta vorbiră amândoi, săriră <lin care şi mâna
Prieteneşte şi-o strânseră şi întăriră credinţa.

Glaucos, atuncea de Zeus orbit, a făcut cu Tidide
Schimb luând arme de aramă în preţ de vrc-o nouă
Boi şi dând armele-i scumpe aurite de-o sută de tauri"29
Darurile au, între altele, rolul de a încheia prietenii şi de a domoli rivalităţile. Convingându-se
lui Ahile este esenţială pentru a împiedica distrugerea forţelor aheene, Agammemnon caută
să-l împace pc acesta, oferindu-i o lungă listă de daruri, de la cetăţi, femei şi cai, la pirostii, talanţi de
aur, căldări şi oricât aur şi bronz ar voi în urma victoriei30• Alt exemplu revelator în privinţa darurilor
că liniştirea

25

Ibidmt, p. 239-241.
Tbidmr, vezi şi celt. r!J-tveddio, sv. velkJ, gr. heedno (<lar de căsătorie), lit. vedu, av. votiqyeiti.
27
M. Finley, I .J11J1eo flii Odiseu, Rucurc~ti, 1968, p. 88.
28
Ibidmt, p. 88-89; M. Mauss, REG, p. 390-391.
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Homer, Iliada, VI, 215-236 (trad. G. Mumu).
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M. Finley, op. at., p. 84; Homer, Ifiado, IX, 12l- 156.
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făcute este cel al darurilor lui Mcnelau, regele Spartei, pcntm Telernach, pornit în căutarea tatălui său:
cai, un cal de metal, un „frumos potir"31 •
Cel mai important folos al unui tezaur este acela de a-l poseda şi acela de a-l oferi, valoarea lui
esen~ală fiind aceea <le simbol de bogă~e şi prestigiu. Dealtfc~ gr. keimelion (tradus în general prin
comoară) înseamnă „ceva cc poate fi păstrat"12 • Bunurile de prestigiu sunt adunate nu pentru a fi
folosite, ci pentru a fi tezaurizale şi redistribuile. Păstrarea unui dar, mai mult decât este permis, este,
după M. Mauss, ilicită şi periculoasă, lucrul dăruit neidentificându-se niciodată cu el însuşi, însemnând
întotdeauna şi altceva33• În lumea indo-europeană, se pare că păstrarea darului, <le-a lungul mai multor
generaţii, este admisă, fiind consi<lerată drept un simbol al stabilităţii prieteniilor (vz. episodul Glaucos
- Diomede). Nu e ilicită păstrarea darului ca atare, ci omiterea oferirii unui contradar, de aici ideea că
lucrul dăruit e periculos. Tn folcloml german de ex., este foarte des întâlnită tema darului schimbat în
otravă 14, relevant fiind în această direcţie dublul sens al v. germ. gift. .f!iJt (n) - otravă,gift (t) - dar3~.
A oferi un dar este o provocare la o contraprcstaţie. În acest sens credem că poate fi
interpretat pasajul din Diodor, în care Dromichaites îl trimite Înapoi pe Agathocles, la tatăl său, cu
damri, în speranţa că Lisimachos va răspunde provocării potrivit ,,legilor prieteniei".
„Tracii, care îl făcuseră prizonier pe fiul regelui, pe Agathocles, l-au trimis cu dan1ri înapoi la
tatăl său, pregătindu-ş i astfel o scăpare împotriv:r întâmplărilor neprevăzute ale soartei. În acelaşi timp
ei nădăjduiau să-şi recapete prin această binefacere pământul pe care îl ocupase Lisimachos"36•
Termenul utilizat de Diodor este dorou (dar propriu-zis), termen aflat în strânsă legătură semantică cu
dos, adică având sensul de dar care permite stabilirea unor relaţii profitabile37•
Schimbul de daruri se realizează întotdeauna în public, într-un cadru ceremonial, asistenţa
fiind o condiţie esenţială a recunoaşterii statulului social al indivizilor ca.re realizează tran:tacţia38 .
Asistenta creează astfel un „spaţiu social simbolic"39, în care ierarhiile consacrate devin legitime.
Spaţ:iul sărbătorii este un spaţiu al legitimării unei noi ordini, al consacrării unui anume statut al
individului şi colectivităţii, legitimare având drept argument ontologic unul sau mai mult episoade
revcl11toare dintr-un ciclu mitologic, justificarea ideologică apaqinând aşadar unei „arii rituale de
împlinire a puterii", în ca<lrul unui sistem de norme culturale specific unei societăV 40•
Vom prezenta, în detaliu, cu comentariile de rigoare, două descrieri ale unor ospeţe, unul din
aria tracă (Xcnophon), celălalt din aria celtică (Posci<lonios). Analiza ospăţului oferit de Seuthes41 este
esenţială, ea punând în lumină câteva elemente importante ale funcţionării ,,instituţiei darului" la traci:
- descrie mo<lul in care bogăţiile circulă la toate nivelele sociale, întâi sub forma oferirii unor
daruri şefului, care le redistribuie mai departe celor „săraci"(?) [probabil sub o formă pe care o
vom descrie mai departe, când vom vorbi de celţi]: „Gncsippos atenian~ ridicându-se, spuse
că este o veche datină desnil de frumoasă după care, pentru a-1 slăvi, cei bogaţ:i aduc darnri
regelui, care, la rândul său, le oferă celor săraci";
- atestă obligativitatea oferirii de daruri (preslaţii) - este un obicei - pentru şef; cu cât damrilc
sunt maj preţioase, cu atât donatorul sc va bucura de mai multă consideraţie: „ ... este obiceiul
ca ori de câte '"Î Seuthes avea oaspeţi, aceşt:\;a să-i ofere daruri (...). Se cuvine deci ca tu să-i
oferi lui Scuthes darurile cele mai frumoase. lţi dau acest sfat pentn1 că Î\i vreau binele, fiind
sigur că, cu cât damrilc vor fi mai preţioase, şi foloasele pe care le vei trage vor fi mai mari";
ceremonia ofrririi darurilor arc loc într-un cadm festiv, arc un caracter public, este legată de
consumul vinului, care are rolul de a asigura o legătură de natură mistică între convivi, legarea
acestora printr-o „structură de prietenie"; vinul, perceput ca băutură sacră, arc apoi funcţia
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M. 11inlcy, op. cit., p. 83.
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.\f. J\ fauss, Hsm. ..
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E. Bcnvcnistc,lE, I, p. 67.
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M. Mauss, E.reu..., p. 130; N. Gavrilut;l. .'i111diu introdurtiv, în: M. Mauss, Erm... , p. 18.
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I. I'. Culianu, Refi.~i11 {I mşterea puterii, În: C. Romanato - J\.1. I .omhardo - I. I'. Culianu, Religie şi p11tm, Ruc.:urcşti, 1996, p.
178-183.
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Xc;nophou, A11abasi.r, Vll, 3 (ed. rom., Bucurc~ti. 1964, p. 260-262); M. i\fauss, REC, p. 391- 394; I. H. Crişan,
Spiril11t1lita/f.a gelo-dati/01; Bucureşti, 1986, p. 141.
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explicită de a revitaliza organismul, fund un receptacol de fericire, sănătate şi noroc:
„Petrecerea prelungindu-se, intră un trac cu un cal alb, puse mâna pe un corn plin cu vin şi
spuse: <Seuthcs, beau în sănătatea ta şi îţi aduc în dar acest cal. Călare pc el, vei putea urmări
sau prinde pc cine vei voi, sau te vei putea retrage fără teamă de duşman>; un altul îi aduse un
tânăr sclav, oferindu-I cu aceleaşi urări de sănătate; altul îi dădu în dar veşminte pentru soţia
sa. Timasion bău de asemenea în sănătatea lui Scuthes, oferindu-i o cupă de argint şi un covor
de preţ, în valoare de 7.ece mine. (...) Ridicându-se, Seuthes bău în acelaşi timp cu Xenofon,
împrăştiind pe jos restul picăturilor" [într-un fragment din Le.?Jle, Platon oferă o explica~e
pentru vărsatul vinului: „ ... sciţii şi tracii beau vin neamestecat de loc (cu apă), atât femeile cât
şi bărbaţii, şi îl împrăştie pe hainele lor, socotind că este o deprindere frumoasă şi aducătoare
de fericire"42j;
-locul pe care îl ocupă în spaţiu participanţii la festin reflectă structurile sociale ierarhice,
fiecare ocupând o po?:iţie potrivită cu statutul lui; împărţirea alimentelor şi a băuturii se face de
către Seuthes celor imediat următori în rang, care, la rândul lor, asigură distribuirea acestora
mai departe [analogii în lumea celtică]: „După ce intrară pentru a lua masa, cei mai de s<.-amă
dintre traci, strategii şi lohagii grecilor, precum şi toţi delegaţii care putuseră veni din cetăţi se
aşea:tă în cerc. Pură aduse vreo douăzeci de mese cu trei picioare, încărcate cu bucăţi de came,
cu pâini mari dospite, înfipte în suliţe împreună cu carnea. În mod obişnuit, aceste mese erau
aşezate în faţa oaspeţilor, după datina tracă; Seuthcs cel dintâi dădu semnalul. Luă din pâinile
aşezate lângă el, le rupse în bucăţi, aruncându-le cui credea de cuviinţă, făcând acelaşi lucru şi
cu carnea, oprindu-şi pentru el numai ca să guste. Toţi oaspeţii care aveau în faţa lor mese
făcură la fel (...) Apoi li se dădură cupe cu vin, în formă de com"43 .

Înainte de a lrece la descrierea ospeţelor din aria celtică, credem că ar fi interesant să mai
cât<.'Va informat" oferite de autorii antici, cu privire la ospeţe şi consumarea alcoolului în lumea
tracică şi scitică, fund evident, din analiza acestor texte, rolul social foarte important al acestor
obiceiuri, într-o societate care promova, În primul rând, valorile războinice - deci valoarea individului
în competiţie - pentru a justifica un statut social jaceste valori, la rândul lor, îşi au sursa legitimatoare
într-o mitologie ale cărei detalii nu le cunoaştem].
Vom menţiona, pc scurt, textele. lvfai întâi, vom apela la Herodot: „O dată pe an, fiecare
conducător de ţinut - în ţinutul său - amestecă intt-un crater vin cu apă şi, din acest amestec beau acei
sciţi care au ucis vrăjmaşi. Cei care nu au făptuit o asemenea ispravă nu gustă din vin, ci stau jos,
deoparte, dispreţuiţi. Şi este pentru ei cea mai mare ocară! Iar dintre sciţi, cel care a ucis un foarte mare
număr de duşmani are două cupe pe care le goleşte dintr-o înghiţitură, pe amândouă"44 .
Hcrodot ne mai oferă o informaţie interesantă, cu privire la valorile ră.7.boinice promovate de
traci, informaţie care formează un loc comun în imaginarul greco-roman referitor la lumea barbară:
,,În ochii lor, trândăvia trece <lr<.-pt cea mai mare cinste. A munci pământul c lucrul cel mai de ruşine,
iar când trăieşti de pe urma războiului şi a prădăciunilor - spun ei - faci un lucru cât se poate de
bun"4 s. Analogiile cu lumea vechilor germani, descrisă de Tacitus, sunt ilustratoare: ,,...la dânşii se
socoteşte drept lene şi trândăvie a câştiga cu sudoarea frunţii ceea ce poţi dobândi prin sânge'>46.
Revenind la consumul alcoolului din „recipientul războinicilor'' la sciţi, Aristotel ne spune:
,,La sciţi, nu este îngăduit acelor care nu omorâseră un duşman să bea la sărbători din cupa trecută din
mână în mână"47 . Faima de „beţivi" a tracilor, germanilor şi a tuturor barbarilor în genere se leagă de
puternica valorizare a alcoolului ca băutură sacră48 • La nivelul comuniunii mistice, alcoolul intră în
raport de echivalenţă cu laptele, considerat de G. Durand „alimentul primordial'>49, în acest sens fiind
interesant de amintit că tracii şi sciţii sunt numiţi în izvoarele istorice antice ca „băutori de lapte"50•
notăm
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Interesante sunt şi informaţiile pe care ni le oferă Chamaileon din Heracleea (consemnate de
,'\thcnaios), cu priv-ire la recipientele folosite de către barbari: acestea sunt „cupe mari", cum ar fi
rhyton-ul, care la greci erau anacronice, ele fiind utilizate numai „pe timpul eroilor"51 • Aşadar, barbarii
îşi procură sau îşi comandă astfel de recipiente, nu pentru că erau ,,lipsiţi de educaţie", cum susţine
autorul antic, ci pentru că ele conslituie însemne de prestigiu.
Ar mai fi de menţionat descrierea ospăţului „moralizator" oferit de Dromichaites rivalului
învins, Lisimachos, act care din nou este o provocare la încheierea unei alianţe (profitabile, e drept, în
primul rând pentru dinastul gct) 52• Festinul oferit de Zalmoxis „fruntaşilor ţării", descris de Herodot,
este, probabil, un precedent mitologic legitimator3.
În sfâ.rşit, menţionăm relatarea lui Strabon despre ,,înălţarea neamului get'' în timpul lui
Burebista prin: „exerciţii, abţinere de la vin şi ascultare de porunci"54• Nu putem comenta problema
„tăierii viţei de vie" şi a abstinenţei de la vin, dar propunem o grilă de lectură a textului lui Strabon,
grilă de sorginte dumeziliană 55 : orice putere indo-europeană este o triplă putere, fiecare tip de putere
putând fi omologat unuia din cei trei termeni folosiţi de Strabon pentru a descrie fundamentele puterii
lui Burebista: o putere militară („exerciţii"), o putere juridică G,ascultarc de porunci"), o putere
sacerdotală şi magică G,abpnere de la vin").
Transferându-ne acum cu analiza noastră în spaţiul celtic, vo.m face apel I.a descrierile lui
Poseidonios din Apameca, consemnate de către Athenaios în Ospăţul ln/elepfilor. Vom folosi aceeaşi
metodă de analiză ca în cazul prezentării ospăţului lui Seuthes, punând în lumină principalele clemente
care caracterizează aceste ospeţe5 6 :
-ospăţul este un loc de recunoaştere a ierarhiilor sociale, fapt confirmat explicit de
Poseidonios prin prezentarea topografiei aşezării convivilor în spaţiul real al desfăşurării
festinului: în cerc, în mijloc situându-se cel mai important personaj, care se distinge de restul
convivilor prin abilitate războinică, bogăţie şi naştere (nobleţe ereditară); după el se aşev,ă cei
care-i urmează în ierarhic: „Când iau cina mai mulţi, se aşază în cerc, iar în mijloc, stă cel mai
puternic, ca şi când ar li corifeul unui cor, deosebindu-se de ceilalţi, fie prin îndemânarea
războinică, fie după neam, fie după bogăţie. Acesta, la rândul său, primeşte pe altul lângă el şi
tot astfel, de o parte şi de alta, după rangul fiecăruia" 57 •
-statutul social diferenţiat al convivilor e vizibil În descrierea sortimentelor de băutură
specifice fiecărei categorii: vinul de import - elitelor; berea - produc~e locală din Or'.1. cu miere
- pentru cei mai puţin avuţi. Vinul este, deci, un bun de prestigiu, un produs de lux, rezervat
elitelor (la fel, metalele preţioase): „Băutura bogaţilor este vi.nul din Tcsalia şi cel din regiunea
Mesaliei, neamestecat cu apă. Câteodată, amestecă puţină apă. Cei mai săraci beau un fel de
berc din 017., pregătită cu miere. Aşa se întâmplă cu cca mai mare parte a oamenilor neînstăriţi;
băutura aceasta se numeşte cormd' 58 • (Menţionăm faptul că la Athenaios, avem atestată
folosirea berii şi în spa~ul tracic: „Hellanicos, în Întemeieri spune că berea se pregăteşte şi din
rădăcini, scriind astfel: <Ei beau bere făcută din rădăcini, întocmai ca tracii care beau berc
pregătită din orz" 59).
- lupta pentru Întâietate (prestigiu), Într-o societate dominată de valori războinice, este vizibilă
în disputa bucă~ilor de carne. Tema este reluată în eposul irlandez târziu, în Ospăţul lui 13riccriu,
unde se vorbeşte despre bucata eroului, obvnută prin întrecere de către regele Cuchulainn60•
Ierarhia bucăţilor de carne corespunde astfel ierarhici personajelor; o buca tă nroastă, rău
plasată, constituind una dintre cele mai grave injurii: „În vechime, spune el, era obiceiul ca

~ 1 Fragment păstrat in ;\tbcnaios. XI. -I (cd. rorn. Bucureşti, 1978, p. 126-127).
Diodor, JJibliothew !Tistorict1. \: -·· 12 (apud FTID 1, p. 195).
s;i Herodot, Istorii, TV, 95 (apud FI-ID f, p . -19).
54
Strahon, GroJ!,raphia, VI I, 3, 11 (apud l'HD 1, p. 237, 2.19).
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Consemnată la G. Durand, SIT11d11rik•.. , p. 139; despre triparti1ic la societă~lt: im.lo-cuwpenc, vezi G. Dwnczil, Zeii SflJJffani
ai indo t11ropettilor, Bucureşti. 1997.
56
O bună anal~.ă la O. Fcuvricr Prevotat, Klnna, passim (analiza n()31;t:r.i se ba7A.':1Ză în principal pc această lucrare).
57
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60
I I. I fubcrt, Celţii fi dviliz.afia celiicâ, Hucurcşt:i, 1983, p. 400-401, 449-450.
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dintre coapsele puse pc masă, cel mai puternic lua una în Întregime, iar dacă un altul se
opunea, se ridicau luptându-se până la moarte"61 •
-ofranda voluntară a vieţii, ca schimb la darurile primite, reflectă un aspect paroxist al potlatchului: eroul care, după ce a primit daruri de la prieteni şi rivali, se sinucide, îşi asumă întru totul
gloria şi onoarea.
-ospăţul oferit de Lucrnius 62, regele arvernilor, este tipic pentru ilustrarea unui proces
fundamental în funcţionarea societă~or arhaice, definit de K Polanyi drept „secvenţă
distributivă" sau „secvenţă de reciprocitate", adică un timp al distribuirilor de bunuri, în
folosul întregii comunităţi. Este, de fapt, o sărbătoare care ţinc mai multe zile, timp în care
fiecare este liber să beneficieze de bunurile (în special alimentare) acumulate. De remarcat că
populaţiei de rând sunt distribuite doar produse locale, acumulate de elite, fie în urma
prestaţiilor clienţilor, fie in urma jafului. Distribuirea de produse de lux are o cu totul altă
clientelă, reali~ându-se oarecum paralel cu precedenta63 •
Analogiile etnografice ne permit să afirmăm că acest sistem economico-social funcţionează
potrivit modelului prestaţie - redistribuţie64 • Acelaşi model de circulaţie a valorilor (prestaţie redistribuţie) îl întâlnim în Grecia epocii arhaice, în cadrul oikos-ului: prestarea muncii, depozitarea
produ:mlui finit la centru şi redistribuirile făcute de către şef65 • J\vem de-a face, în concluzie, cu un
„circuit închis'>06. Este probabil un fenomen similar celui sugerat de pasajul din Xenofon, privitor la
redistribuirea darurilor primite de şef, „mai departe celor săraci"67 •
Un alt mod de manifestare al ,,instituţiei darului" în societă~e barbare este cel al „căsătoriei
contractuale". Textele antice care atestă această practică la traci sunt relativ numeroase. Relatările sunt
încadrabile tipului indo-european de căsătorie, descris mai sus. Căsătoria este un contract, În care rolul
esenţial revine bărbatului şi tatălui fetei, este o altă ocazie a schimbului de daruri şi a închegării
alianţelor.

Cea mai veche relatare cu privire la acest obicei o întâlnim în istoriile lui Herodot, care
relatează că tracii: ,Sşi păzesc nevestele cu străşnicie, cumpărându-Ic cu mulţi bani de la părinţi' 168 •

Alte relatări ne vorbesc despre caracterul public al ceremoniei: „Fetele de măritat nu sunt date
de către părinţi, ci în mod public, sunt cumpărate spre a fi luate în căsătorie sau vândute (cu
zestre). Se face într-un fel sau în altul, după cât sunt de frumoase şi de cinstite. Cele cinstite şi
frumoase au preţ bun. Pentru cclelalle se caută cu bani cineva care să le ia de soţie'>69.
Există şi posibilitatea „divorţului", în forma luării înapoi acasă a femeii de către părinţi, cu
condiţia restituirii darurilor cu care a fost cwnpărată. Se vorbeşte şi despre obiceiul moştenirii femeilor
(în interiorul familiei), în cazul morţii soţului: ,,Dacă vreuna dintre femei estt' nemulţumită, părinţii îşi
pot lua înapoi fata, după ce restituie ceea ce au primit pentru ea. Căci oamenii îşi mărită fetele în
schimbul unui preţ. La moartea bărbatului, femeile sunt moştenite, întocmai ca şi celclate lucruri" 70•
O informaţie mai ciudată o găsim la Solinus, dar şi acest obicei (care s ar putea să fie rezultatul
interpretării autorului) se înscrie în acelaşi registru al „cumpă rării soţiei", are aceeaşi formă de contract:
„Femeile de măritat se duc la bărbaţi nu după hotărârea părin~1lor, ci acelea care se distiJ1g prin
frumuseţe cer să fie vândute la mezat, şi după ce li se îngăduie să se stabilească valoarea lor, se
căsătoresc nu după obiceiuri, ci după preţurile (oferi.te); iar cele năpăstuite din pricina urâţeniei lor îşi
cumpără cu zestrea lor soţii cu care se mărită"71 •
Cutuma cumpărării/ dăruirii soţiei are un rol fundamental în stabilirea alianţelor. O alianţă, un
pact, o prietenie sunt întărite prin jurăminte reciproce, prin schimbul reciproc de daruri, prin
schimburi de femei. Astfel, în schimbul sprijinului militar de care avea nevoie, Seuthes îi propune lui
bărba~or
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65
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Xenofon o alianţă matrimonială, completată cu o promisiune de concedare a unui teritoriu: ,,În ceea ce
te priveşte pe tine, Xenofon, îţ-i voi da pe fiica mea şi dacă şi tu ai una, ţi-o voi cumgăra după obiceiul
trac, dându-ţi ca reşedinţă Bisanthe, cel mai frumos loc pc care îl stăpânesc la mare" .
În aceeaşi manieră, considerăm că poate fi interpretat şi darul făcut de regele trac Kothelas lui
rilip al ll-lea: „Iar când [Pilip) cuceri Tracia, veni la el Kothclas, regele tracilor, aducându-i pc Meda,
fiica sa, şi daruri multe. A luat-o în căsătorie şi pc aceasta şi a dus-o sub acelaşi acoperământ cu
Olimpiada"73 •
Relatarea lui Alcxandrides (comediograf din sec. III î.Hr.) din Protesilas se referă la ospeţele la
care a participat Iphicratcs la curtea regelui trac Cotys. Alianţa dintre ei este pecetluită prin cadoul pe
care Cotys îl face lui Tphicrates: propria lui fiică74 •
Nu în ultimul rând poate fi amintită căsătoria lui Dromichaites cu fiica lui T.isimach, fapt care
întăreşte pacea instituită între cei doi potentaţi75 •
Pornind de la constatarea acestei cutume, existentă şi În tradiţ-ia nobiliară milesiană (a primilor
colonişti greci aşezaţi pc ţărmul vestic şi nordic al Pontului Euxin), Al. Avram consideră că, la început,
rela~iile dintre geţi şi greci implicau şi acest tip <le contract:. Deşi nu există informaţii privitoare la
căsătoriile dintre greci şi geţi, fapn1 l este posibil, al ături de schimbul de darnri, căsătoria contractuală
fiind, de altfel, wml dintre mijloacele paşnice de concedare a pământului sau de obţinere a alianţelor76 .
Care este aportul arheologiei la clarificarea problemelor puse de analiza textelor?

Considerăm

că este necesară o minimă prudenţă în interpretarea vestigiilor arheolog1ce, dar nu una dusă la extrem,

care să împiedice efortul de interpretare. După părerea noastră, <latele arheologice vin în sprijinul
opiniilor formulate în legătură cu textele literare şi le nuanţează.
Principalul argument îl aduce interpretarea artefactelor artei princiare (aristocratice) barbare
(scitică, tracică, celtică) drept bunuri de prestigiu. f n acest sens: iinporturile de bunuri de prestigiu în
barbaricum sunt considerate ca făcând parte din sistemul schimburilor efectuate între potentaţii locali şi
repre:tentanţii civilizaţiilor clasice. Un exemplu tipic şi timpuriu este cel al k.raterului de la Vix (sec.VI
î.1 Ir.), aparţinând unui tezaur descoperit în camera funerară a unui mormânt hallstattian t.ân.iu. Un alt
exemplu ar fi cel al hy<lrici de la Grachwill, datată tot în sec VI î. Hr77 •
Foarte probabil, în multe zone atinse de colonizarea greacă, pe lângă cazurile de instalare
violentă a coloniştilor în teritoriu, au avut loc şi aşa-numitele ,,instalări contracruale"78 • Emporia
deveneau astfel „centre de redistribuţie" în cadrul relaţiilor de tip contractual, dintre greci şi băştinaşi79 .
În cazul colonizării ţ.ărmuhu dobrogean al Pontului Euxin, la ambii parteneri - geţi şi greci - existau
premisele practicării schimbului de darnri (nobilii milesieni îşi reglementaseră anterior, prin cadouri produse de lux - relaţiile cu lydienii). Arheologia vine în sprijinul acestei teorii, Al. Avram aducând ca
argwnente tezaurele de monede - vârf de săgeată, concentrate în zonele de graniţ.ă ale teritoriului
Histriei şi în zonele de influenţă ale Tomisului şi Apolloniei, văwte ca „bunuri de prestigiu".
Răspândirea pc teritoriul indigen a veselei greceşu de lux susţine această argumentare80 .
Un proces similar ei;te posibil să SC fi produs şi în Gallia sudică. În c;ania principilor
hallstattieni târzii şi din La Tene-ul timpuriu, avem de-a face cu un fenomen aparte, studiat de B.
Cunliffe81 , constând în deplasarea centrelor de putere locale sub influenţa direcţiilor comer~ui în
spaţiul mediteranean, în cadrul a ceea cc el numea „economie de produse de lux", concluzie dedusă în
urma studiului deplasării în teritoriu a gmpurilor de morminte princiare. Avem deci de-a face, în
această perioadă, cu o societate puternic ierarhizată, în care puterea politică e proporţională cu
capacitatea de a-şi procura resurse din „comerţul exterior", disr.ribuirea acestor resurse în grupul social
ducând la stabilirea ierarhiilor social-politice82• Este o societate quasi-feudală, în care, pc baza studiului
grupărilor de mortnintc, în special a celor de la I Ieuneburg (Ha Dl), se pot decela trei nivele de

n Xenophon, VTI, 2, 35; vcii şi M. Mauss, REC, p. 391- 392.
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i\chcnaios, XII, 557 (apud FHD I, p. 72.1).
Athcnaios, lV, 131 citat de M. Mauss, REC, p. 39S-397.
Pausanias, Desaima Grtdti, I, 9, 7 (apud HiD I, p. 619, 621); l. 11. Crişan, Spiri111alitaua.. „ p. 134 135.
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G. Mansuclli, Civilizafiile H11roţ>et IJ{!fhi, T, Bucu('('şti, 1978, p. 271; 360.
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Ciprian AsTALOŞ

ierarhizare a elitelor: şefi suzerani, cu morminte tumularc cu cameră, car şi harnaşament ş~ ceea cc e
mai important, obiecte de import vase de bronz, aur, mătăsuri, sticlă, ambră, corali; şefi vasali, cu
acelaşi tip de mormânt, dar fără obiecte de import, apărând în schimb arme şi bijuterii de fabricaţie
locală; şefi mai mici, cu morminte asemănătoare precedentelor, dar mai puţin bogatc83 • De notat este
faptul că relaţiile senior - vasal în <.'Vlll mediu erau tot contractuale. Investitura ţinc de practica
dar/ contradar, contractul feudalo-vasalic fiind un contract de reciprocitate84• De asemenea, în Irlanda
evului mediu timpuriu, omagiul se materializează printr-un schimb de daruri Între suzeran şi vasal85•
Revenind la argumentele arheologice ale func~onării „instituţiei darului", vom arăta că şi „arta
traco-getică" se încadrează în acelaşi registru al interpretării. De altfel, cele mai recente studii în
domeniu susţin acest gen <le interpretare a vestigiilor „artei traco-getice" (ca bunuri sau însemne de
prestigiu)86. Vom prezenta, pc scurt, câteva aspecte care ni se par revelatorii:
- structural, descoperirile se grupează în două tipuri fundamentale: 1. echipament de prestigiu
pentru cavaleri şi harnaşamentul cailor; 2. vase de băut pentru ospeţe (phiale, bolu~ că~
pocale, rhyta) 87 •
- piesele „artei traco-gete", fiind din metale preţioase, nu au utilitate practică (cu excepţia
vaselor), aşadar pot fi însemne de prestigiu ca.re sublinia:.di statutul social al posesorilor88 •
- scenele pictate sau cariatidele din mormintele de la Kazanlăk şi Sveshtari evidenţiază rangul
defuncţilor, fiind probabil în legătură directă cu heroizarea89.
- scenele figurate din toreutica traco-getică reprezintă momente-cheie ale unui ciclu mitologic,
izvor de legitimitate pentru aristocraţii locali.
- apariţia numelui destinatarilor(?) acestor obiecte, gravat pe unele piese, celebru fiind cazul
vaselor cu inscripţii (Kotys, Kcrsebleptes, Satokos) din tezaurul de la Rogozen, care, prin
bogăţia sa (165 vase <le argint, unele aurite), subliniază importanţa pc care această societate o
acorda ospăţului şi schimbului de daruri%.
Ştim deja că unul din principalele articole de lux importate în lumea barbară şi considerate bun
de prestigiu este vinul. Pc cale arheologică, îi putem constata existenţa atât în lumea celtică, cât şi în
lumea tracă, prin numeroase vase, fie de import, fie de producţie locală, din metal sau ceramice,
destinate transportului, păstrării şi consumării vinului91 •
Considerăm că argumentele de natură arheologică aduse completează destul de limpede
textele antice analizate, fapt care ne permite să avem o imagine relativ coerentă privitor la funcţionarea
„instituţiei darului" în societăţile barbare ale epocii fierului.
IV Conduzji
Una din cele mai dezbătute probleme în literatura românească de specialitate, este aceea a
stabilirii structurilor şi caracterului aşa-zisei societărt lraco-geto-dacice92 • Nu vom intra în amănuntele
dezbaterii acestei probleme, doar vom puncta câteva opinii la care am ajuns în urma studierii
fenomenului „schimbului de daruri" în societăţile indo-europene.
Societatea traco-dacică, ca dealtfel toate societăţile barbare ale vremii, era o societate puternic
ierarhizată, dominată de valori războinice şi justificată prin apelul la cutumă şi mitologic. Relaţiile
dintre diferitele categorii sociale, ca şi în cadrul aceleiaşi categorii, sunt relaţii de tip contractua~
realizate în două modalităţi diferite, dar care se întrepătrund, ele fiind întâlnite, la un moment dat, în
întreaga lume indo-europeană:
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Repere privind funtţionarea „instituţiei darului"
- relaţii de tip prestaţie - (re)distribuţie în cadrul comunităţii, în maniera unui „circuit închis'',
implicând toţi membrii comunităţii;
- relaţii de tip prestaţii - contraprestaţii (dat contra dar), în ca<lrul grupului social aristocratic;
,Jocurile schimbului" la nivelul elitelor societăţii, aveau menirea de a sublinia statutul social al
indivizilor, locul şi rolul lor într-o societate masculină şi aristocratică, în care prestigiul şi rangul erau
considerate valori fundamentale. Este vorba poate în cele din urmă, despre un permanent „discurs
asupra puterii", observaţia pătrunzătoare lui Thuk-ydides fiind ilustrativă în această direcţie: „(tracii,
odrysiij practicau acest obicei spre a dobândi putere, căci nimeni nu putea obţine nimic fără să facă
daruri"91•
Un ultim cuvânt: percep exerciţiul pc care il constituie de fapt prezentul studiu nu ca un
„adevăr imuabil" pc care l aş fi descoperit, ci ca prezenta.re a unor idei formate în wma câtorva Jccrwi
idei care se vor puncte de pornire spre noi deschideri teoretice ori cel puţin subiecte „bune <le
gândit"94•

Reperes t'Ontemant1 la jo11t'liu11 de l'in1titu/io11 du th11 cbez Ies sutietes anr:iennes de l'epoquu du far
{&fs111!1i)

.

Le papierpropose certains reperes co11cenrants Ies modalites et Ies formes de manijfestat1011 de l'i11.rtitNtion d11 don chez Ies
populatio111 barbcms de J'ipoque du flr da11.r J'F!.urope, 110/amment chez Ies Tracs et Ies Celts. /I partir de la theorie de Marcel
Mauss mr le dan, 011 a a11a_lysi certainJ aspect.r de ce phe11omene, partif11lieremmt l'echange pendant Ies fltes (011 aJait attmtion sur
la.fete de Seuthes, dierile par Xe11opho11, et sur Ies fltes celtiques dicriles par Po.reido11ios d'Apa11ie), le mariage t.YJ11tracluel, et Ies
dicouver/eJ archeologiqms de quelques oijet.r de pristige.
Pour co11durt, 011 a fait nombre d'djfirmalions sur Ies relatio11s de ţype co11tractuel chez Ies Tracs, en faisa11t u11e dijfirence
entre de11x type.r des pratiques d'ed1ange (valable.r dans un lerritoire plus la!ge, du poi111 de 1111e synchronique el t!J•achronique au.rsi):
Ies pratiques de ţype pre.rtatio11-repartage, do11t !01u fes membres de la cotnmNnauti participe11t, et Ies pratiq"e.r de ţype prr:slatio11contreprestatio11 (don co11tre don) seulement dam Ies groupe.r aristocratiq11es.
Le but de mjeu.x d'echange itait t-elui de mettre en ividem-e le statut social des indiuidus dans u11e sociiti ma1culi11e el
aristocratiq11e, don/ le pristige et Io position da111 l'tchelle sodale constit11aient des ualmmfondame11lales.
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Thuky<lit.lcs, Război11/pelopq11esiuc, II, 97, 4 (ct.I. rom. Hucurcşci, 1966, p. 299).
Studiul de faţă s-a născut, înt.r-o primă formă, ca lucrare la s<::rninarul de spirirualitate anticii condus de lect. dr. Gdu 1:1orea
in cat.lrul masteratului în arheologie daco-romană de la 11niversita1ca clujeană, în iama 1998-1999. Ideile cc s-~11 1 m\scut
atunci şi acolo au continual să mă fascinczt- până în momentul de faţă, t.lrept urmare nu mi rămâne decât să-i mulţumesc
lectorului clujean.

MorH.AbHHK MaAoxonauLcKoro ropoAUma

B. KomuzopotUKO, M. npoXHeHKO, B. f.Jy6om1, P. r UflOMe, , l Mapma

ApeBuocnr BepXHCTHCCKOro per.vroHa - cencpo-uocl'0'-11-roif 0Kpa11Hhl Kap11aTO- J\}'fiaHCKOro
apeaAa - upeACTaBAeHhl cOTilJlMH rraMHTHHKOn pa311b1X 11cropH'{ecKHx nep.110Aoa. CpeAM HMX B
OTACAbI-fJIO rpynrry BhTACACllhl MeCTOHaxmKAeHJ1H AatHtHCKOif KJAbTJPhI, 3arn1Ma1mrei1" B 1 B. AO H.3. I u. u.::i. ocHOBHJ1-0 Tepp11'rOpHio apeaMi. Ao uoCAe,,\11ero BpCMeHH :n-11 uawrrttHKH, B ocHo»HoM,
cocraBNlAfl noceAeHHll, 3eMnAHHCKH.i1 KO,\iflJ\CKC (ropOAJUUC, JJOCeAeHHe H MOn1AbHJ1K), a TaJOKe
ropoAUJIJ.a MaAaH Komu-ui, CoAOTBHHO - "llentTH 11 Ou<tcurrn - 'Iera.wma (Ko111.ropo111KO 1989). Ile
11CJV\lO'leHa, cyAH no noCACAJ111M HCCJ\e,t..OBa.HHHM B.BacuA&eaa, B03MO:lKHOCI'b BKJ\fOqeHHJl B :n-oT pHA
il

sepxHero rop1130ffra M110I'OCJ\OHHOro ropOAl'UUa B oe/\OH UepK!m (f11'ieBCJ<.Hif p -H).
KAtoY:eJ\hfM H Han6oAcc 11cCAeAOBaHHbIM naMHTHll<OM l\aKHHCKOH KJAb1)'Pbl RepxHero

l loTJ1CbJI HBMieTCll MaAM Konawr, (Yl'O)f{j\eCTBAHCMaH r. B.11x11poM c flToAeMCCSOH Certt;\aBoI1 (Bichir
1996, p. 191). 3ACCb ua 1JAOITlaAH 1,8 ra 3J<CneA]1u11eti Y)l(l'opoACKOro ywrnepcHTe-ra uCKpbITbl
ACCllTKH xo35!Hcruc1wo-6f>TT01n.rx H npoa3BOACIBeHHr,rx nocrpoCK. Co6paHHT>rn orpoMHhIH BClll,eBOH
MaTep11aA Aaer "leTKYJO Kapnmy ipyAOBOM ;\eHTeAbHOCTH 06.11TaTe-\eH ropoAHrua. :!ho 6 1>1/\H
K}'3HCUbl, JOBeAHpbI, roFNapb!, Macrepa no creKAy" o6pa6oTKe Ka..,rnH (Kocigoroşko 1995, p. 83-103,
175-177). 0AHaKO 11X Ayx.OBllaH K}'AI>rypa, 3a HCKAIOt.teHHeM OIJ>aHH'iCHllOl'O KOAJRecrna HaXOAOK
K)'J\bTOBoro Ha3Ha'ieillfJJ (cocyA-6apaff'iHK, a.MyAeThl, rA1IBJ!Hble cra-ry3TK.11), s apxeoAonricCKOM
~aTepHa.Ae (norpe6emurx) He 6hlAa. oipaiteeua.
nom:1rn MOI'HAbHHKa, upe;\npHHHTble 3KCfICAMUHeH Y)l(J'opoACKoro fIU16CpcHTeTa B 80-e 90-e IT. OKa3aAHCb 6c3pe3yJ\bTaTHblMH, XOTH Mecro e1 o nO/\O'lKeHHH 6bI.AO ycraHOBJ\eHo. YL:v1cCTCll
8811AY o6Hap}?KCI-HlblC B yp0"111Il.(e CepeAHHM rpyuoK ll 1936 roAy, 130 upe1>.1JI naxon.r cocyA, KOA.b'iyra,
HaKOHC'iHHKH l<OJIHK. 0AHaKo, KOHKperuoe MeCTO Ha.XOAOK crapO)KffAbl ceAa He CMOfAH HOKa3a:fb, a
9KCHCAI1Ul1.f.I He CMOrJ\a o6Hapj?KMTb.
B noAeaoii cc3011 2003 rol\a no mrn1uuT11se reHepaAbHoro AHpcKTopa Cary MapcKoro
ye31\HOro MY3CH 11crop.1111 k pa Hr·mpeAa 1Iy6oT3 6hlAH so306HOBACH.bl 11011CKH MOrHAbHHKa.
CorAaCHO ;\orosopa
o
nparprurn'i!IOM Ha}"'IHOM
coipyA1111"1eCTBe Me'lKAy .11.ucnnyroM
KapnaToBeAeHIDI Y:>t<HY 11 Ca·1y MapcKHM Mf3CC..'\.t 6bl./\ C031\aH noHCKOBhIH mpJIA B coCTaBe: B.
KonrroporuKO, 11. npoxHeHl<O, B. Y.y6on, P. lHfl;\C/\e, A. Map-ra, KOTOPOMY PYMhlHCKOH cropoHOH
6blA upe,t..ocra:BAeH /\eTei--rop. Kom<penl.blX pe3yAnTaTOB ncnoJ\b30Bau11.e AeTeKTopa He np11HcCAo, 3a
11cKA1o"leH»eM HaxoAJ<H Ha nepH<pep.0.11 ypo'iHma (rAy6mia 5 CM) o6AOMKa pHT)'at\buO cornyroro
/\BYAC3BHHHOrO MC'ia. '.!:ha IHlXO/\l<a cnposo~OSa/\a llpOBe;\eHHe AaAbHCHI.UHX .11CCJ\e/\OBaHHH
crapl>Tht npoucpcuublM apxeoJ\orvrqecKHM MCTOAOM - mypq,oBKOH. B pc3yJ\bTa'J'e 6b1J\O o6HappceHo
"IeTblpc u01pe6euwr, KOTOpt>re HBNUOTOl 'iaCT'bIO ueKpOllOJ\Jl .lv1aAOKOilaHbCKOJ'O 1opOMfL11.a.
MorHAbHHK 3aHHMa<:r sepurm-iy ropuc, B 125 M K 33.lJMY OT ropo;:1Jfm:a, BbTCOTOH 231,3 M OT
ypoBHH MopH, T.c. ua 1,2 M HI-OKe rroAO'lKeHHH CeT11Aa61:>1. Rro MecronoAO)l{CJJHC .B ypo<fHII~e
CcpeAIIHM rpynoK "leTKO onpeAeAH.C..'TCJI rpau.11.Uett 1\eCa. l lAomaAb ypo'iHlll,a 172x62,5 ]\{ (p11c. 1) .
l1cryccrneHHaH nporaAHHa CBA3aua c HOCaAJ<oif B 1952 roAy JJJIB01paAHm<a, a B 1986 roAy, u.oCAe ero
'BbTKOpqesKH, C03AaHHeM JJAaJH'au.tt.11 qepHoii pJibHHbl. llA..·urraJf(HaJI BcnauTKa, rAy6HHOH AO 0,5/0,55
M, B 3Ha'i.11TeA.bHoi1. Mcpe 1I0·1peso>KH/\a norpe6eHHJl, on.11cb KO'I'opr,rx np11AaraeTcH .HJ1)1(C. HyMepan11H
HCXOAH'I' OT uepuo10 3axopoMeffHH, oTKpbIToro B 1936 I'OAY· B o6m:ei1 CJ\O'lKHOCllf ua MOl'HJ\&Hm<e
3a.A.OîKeuo .llJCCTh 1Ţ>ar·mrei1. ITAOIUaAbJO 200 KB. M .8 I (eFrrpaAbHOH Ha.1160/\CC 8btCOKOH qacrn
ypo·•mm:a.
II01pe6eu.11e 1 (1936 r.). noAHOCTbI-0 pa3pyrucuo. 06pHI\ ne ycraHOBJ\CH. .11iroei.rrapb: cocyA
(r.1V1HllHblJ1, MeTa.A/\Jfl'{ecK.H.H?), KOAh'l)'Til, ASa ueA.blx 11aKOHetfHlfKa KOTIHM H B'IyAKa OT TpeT1>ero, ABe
mnophI, qeThJpc GpoH30Bblx 1<0Ab 1~a. KOpbITOBHAJibl',H )l{CJ\C3Hbl.M upCAMeT OOKpbTTblH 6poH3o.i1
(KoTaroporuKo 1989, -ra6A. VUT/ 1; Ko6a.Ab 1992, c. 123).
f1orpe6eITTJe 2. 06RappceHo B n.empaAb110.H mypcposol.fHoH ipamucc (40x1,5/2,0 M),
npoAo)KeHHoH s nepxHcli "la.cm ypo1.f..11.l.Ua (p11c. 2). Ha rAy611He 5 cM 6h1Aa 0611apyii<eHa BepXHlUl
•rnCTb PHTYaAbHo comyroro s !pH pa3a Me'ia (p11c. 3/8) 11 ocHoJJHble aeru11. uorpe6euHJl B cHA.bHo
noipCBO)f{CHHOM .u qacrw-1110 YHH<fTO)f(eHHOM cocroHH.HH. 01111 3amrMaAH yqacrol( 0,75x0,65 M ua
rAy6m-re 0,2 M OT coapeMeHHoii noucpXHocrn. KpoMe ocraTKoB Me'ia 3ACCb 3a4:>HKcHpoBaHbl
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n. Komuzopot11KO, M. npoxHeHKO, B. T.fy6omJ, P. 1 imoe.Ae, / l. Mapn1a
KaAbu;111n-rposaHHI>Te Kocrn, cBepxy KoTOpblX Ae)l(a!\11: ocraTKH fM60Ha (puc. 3/12), HaK0He<fUJ11<
Ko11hn (p11c. 3/6), ucpnrKaAbHO BOTK11yroc ucpo oT Korrun (pttc. 3/7), urrropa (pttc. 3/9), 6poH30BaJT
cp116yM1 B KOMKe co CUC!UUHlVICH Koppo3npoBalJ11bIM MCTaAAOM (p11c. 3/11), qacl'h •1cpHOAorne11oro
AcrrHoro '-lepna'fKa (puc. 3/10).
IIorpc6eH11e 3. Pa3pym euo. 06Hapy-A<etto B 12 M ua ioro-3anM ar rrpCAblJ\y11\ero (puc. 2).
noMeweuo B OKpyrAyio ffMK)' N1aMeTpOM 0,4 M, OT KOTOPOH coxpaHnAaCb TOAbKO ce HH>KIJJUl l.faCTI>,
rAyOHllOH 0,1 M. Buy1p11 JIMKH, B ee cesepuoii qacru, Ae'.)f{lli\J1 cpparMCHTbf yM6oua: lUDKHHll Y.aCTb c
noAHMn u RepxyrnKa 6e3 BbJACACHHoro TapYa. TaM )l(C o6Hap)T)l(efl GpoH30BbJM RplOYCK oT rroircuoii
rrp1m<KH c nptt3HaKaM11 11pc6hIBaH11.a B OrHe KOC1pttma (p11c. 3/13-14). KMbU.HH11po1rnHHhIX KOCTdi
He311aYUTCAbHOC KOAH<feCl'RO.
IIorpe6euuc 4. Pa3pyme110. HaxoAJIAOcr. a 12 J1.1 na 10ro-socroK o-r npCAhl'Ayrn.ero (puc. 2).
Ha my6Irne 0,5 M o-r conpcMeHttof:f uosepXJ1ocrn 6b!Aa o6uap)')i(cHa rrorpe6aA1>11a11 HJ\{Ka (AHaMC'Ip
0,4 M), coxpaHMBmaHcH 11a rAy6miJ 0,1 M. Ee scpxHfill qaCTJ, cHeceua IIAyroM. B 3a110AHcHin1 RMec1'C
c Ka.Abl(1'11111pOBaHHbIJ\IH KOCTilM11 nattACHbl ne60AbillOM cpparMe1rr OT ACilHOfO Yep110Aom;6roro
cocyAa H ]\HJJ-HiaTIOpuaH qm6yAa (p11c. 3/15). YenrnI1 CACA c KaAbt(HHl1'.poBa1111br1\rn KOCTfu\UJ OT
m\a1n-a)KJ-Ioro ITA}"Ta 11pwci\ K ocraTKaM yM6oHa, K0Top1>rl1 /\C'.>l<aA B 4 M ria ccuepo-BoCT01< o'l'
norpe6euHH. Ero l.facr11 3aACraA11 Ha my6uue 0,4/0,5 M oT coapeMCHHoM noaepxuocrn. l:h1y1ptt
06/\0l\{KOR )'MOOHa HaXO/\H'Al!Cb GyKBaAbHO rrpHK.1-UICBill11e KaJ\r,TlH1111ponaHHb!C KOCl'O'illli (pHc.
3/16).
llorpe6ett11e 5. McHee pa3py111euo. OTKpLITo B 1,8 M OT norpe6e111111 3 (pnc. 2). B JLW<C
AHa1v.e·1pOM 0,35 M H rAy6n11ofr 0,3 M CTOSl/\a l'OH'iapHalJ Ba3a, KpbllIIKa KOTOpOi1 IJOA AaBAeHHeM
3CMAH OOBa/\MAaCb l:IHJIPb J1 no11.-pb1Aa CBOHMH ObAOMKaM..11 KaAbllHHM:poaauublc KOCTH, 3aUOAWillillMe
cocyA (pHc. 3/1-2). PMoM c ua3oif, Ha 6oJ<y, AC)J<aAH ceporA11wuraH MHC'Ka, cppat'MCHThl Heo0Ah1uoro
ceporM'fllHHOro Kj"BIITHl-f'-UIKa II OQAOMKI1 OT ew.c OAffOH MMCK11 (pHc. 3/3- 5).
_-1Htl.llUJ nozpe6a./lbHOZO UH8et1mapJ1. Co6pa1UJbltt n xoAe 11CCACAOBaHHJ1 MOfl1AL>HJ'fKa Bcmeaott
MaTepHaA BblACiV!CTCII B ·rp11 rpyrrJibl: rrpeAMeTb.l noop)T)l(CHlUl 11 3KJfJTlf{>OBiili BCaAI:IHKa,
11pMHMAC)J<J-lQC1l1 OAC)l(Ab!, KepaMJ1Ka. B ncpB}'lO rpynuy BXOAHT Me<n1, Hal(OHCY.IlliKM KOITHH, )'MbOHbJ
H 111uopa.
MeLl.11. 06a 3K3eMuNipa OTHOCHTCH K ·rHuy ABOAe3BHHHhJX MC'iCll. OT nepsoro coxpaHHAacr.
AH1llb 'iaCTJ„ o6uapyJKCHHa.sr B nep.11'0A pa3BCAOK Ha CepeAHc~1 l 'p)THKe (pwc. 3/17). 13Topoi1 axoAJ1A »
rro1pe6cimc 2. PwryaAbuO cornyr R <fe'r1>1pc pa3a, AAHHOff s pa3BCPiiJTOM COCl'Olllllm 88,0 CM, /\Al11Ja
Ae3Bl1Jl 73,0 CM, rn11p.11ua 4,0 c:-.1. BAOJ\b KAfUJKa npoxoA11A py6cu c HeMHOJ o Bblpll)l(eHHLJ:\111
)l(eA06T<aM11 c o6mrx ero cropou (p11c. 3/8-8a). IloAo6Hbre MeY"H B 6AJ1)l(attmeM apxeoAonrqecKoM
upocrpaHcrne ObL'\..11 Hai'rAeHi.J B AaK11}1cKHx norpe6e1rnmc 78 u 128 .Moru.t\bHTn<a 3e~111./\uH.
l1ccAcAOBaTei\J1 ueKponoAJJ B. RyA1111cK.11-Kpnq"Ka 1:1 M . .L\.aw1cna-WMwe,\J\.0Ba 011mcnT mr K 11epuoi1
rroAOHHuc I n. H.3. (BudinsJ...j- Kriclci - Lamiovâ-Schmiecllovâ 1990, p. 279- 280, pi. XT/20; XVIII/4).
HaKOHC'fHHKI1 K01111i1. 11.MeJOT ei.1Trr11yroc, Ai\HHHOe )'3KOe ncpo c pe3KO B1>1.pll)l(CHblM
upOAOAbHbTM py6u,OM J1 KOpOTKOH B"l)'AKOH. Â,t\Jma U.eAOl'O 3K3CMITARpa., c llC..\il!OfO OTAOMaJlbU\1
ocrp11e.,1, 25,0 CM (pHc. 3/6-7). AHaAon1"!11blc HaKOHe"tfHHKH 1ia na:MHTHHKax AOPHMCKOII AaKnM
AaTHpy1o·rc.H I B. H.3. (Glotla.riu - laroslavschi 1979, p . 132-133, fig. 70/7, 9). J13secmbl ou11 H B
paHHepaM·c1<11x KO:MTIJ\eKcax i·cpMaHcKoro MOrHJ\b!IHKa KocTOAHa 11p11 AyHac B IOro-3a11aA1-10i1
CAoBaKirn, B YaCTHocru, n norpe6eJ11111 42 (Kolnik 1980, s. 113, Taf. CTII).
YM60111>1. 'l'pa 3K3eM1J.Nipa, ABa rro/v\a10-r01 pCKoHcTpp<1~1111. Ilcpubltt c swcoK11J1.1
rrpOAOJ\l'OBaTblM KOllll'iCCJ<w.\1 KopnyCOM l1 IJO'-ITl-f I{HAHllApll<rCCKOH meifKOH. noAll m11p01are.
Bhlco-ra 11,2 c:-.t, AHa:-.1e-rp ocuouaHHH19 CM (p11c. 3/12). AHaA0111'iJlhlli )7llt6o11 0611app,cu u
uorpc6emm 9 MOrHJ\bHHKa qompaA (lstv:movits - Kulcsar 1991, 4. kep). 13 rep:1rnHCl\11x
rrorpe6em1J1.x }0ro-3a11a,6.HOM CAoBaKHH 011.11 qacro BXOl\HT R 1<0MJ1ACKChl c cpH6yA aM.11 i\Abi'vtrpeH 68,
1mTopr.1e oupCACAJUoT cpa3y Blb paHHep11MCKOl'O 11cp110Aa, HO cyw.ecr.By10·r 11 n cpa3e Blc (I(olnik
1977, s. 154, Abb. 10/5-6). lhopoi1 yM60H nptt3eM11cwI1, KOHJJ<feCKoi1 cpopMb! (n1>rc0Ta 7,2 01) c
KOHl1'-ICCKOH llICHKOH H unrpoKJ11vll1 (4,0 C..'-1) nOAllM.H, KOTOpblc c ITOMOl.l.l,b10 WCCTII 3ah'.AellOK
Kpen11 \UCb K llUfTY (p11c. 3/14). 1Io,\o6llbl.c y:-.160Hu B MOrl1Ab1mKc KocroA11a 11pn AyHae BXONIT s
Ko~mACKCh1 c qm6yAaJ\m AAh~trpcH 68 (Kolnik 1977, s. 112, 267, 275, Taf. CIV, CXTT).
K CHap.m1«:·11mo J<OHHl>l X ROJ1110B OTHOCMTCH C.11.AbilO rronpem;\e1 JJ lali illnOpa. .VhroTOBACl 1a 113
R<CAe3HOl1 upouoAKI1 1\ 11aMc·1poM 0,7 CM. IL\c•u1m1 He601\1>ll111e, c m1011KOBH1\HhtM11 1<011uaMH. W1m
k'OPOTKirf:'r, o6AOMaJJHblll (p1fC. 3/9).
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MotU.llbNUK Ma.110Kona11bCKOto

zopoduttfa

B rr03HeAaTeucKoe BpeMH wrropu xopouro H3BeCTHbl no MaTcpnaAaM OrrrrHA}'M06, a 1l
H notpe6crurif (Simek 1953, s. 200). Ha 11aMHTHHKax AOp11McKott ;\aKHH
01111 He BT>IAeNUoTcH B T1111b1 n nap11au101, a HX cyn1MapHaH Aa:rapom<a I B. AO H.3. - I u. H.3. B
1101pcGCHHH 163 3cMIIAWHCKOlU MOrMAhJilfKa I10A06TIM wnopa o6napy-n<eHa c ocraTKaMJ1 pHYoHa,
KOTOphlli AanrpyerCH rrcpsoii 110AoBHHoif I .s. H.3. (Buclinstj-Kricka - Lamiova-Schmiedlova 1990, p.
298, PI. XXI/ 4-5).
AaAbHeiiwCJ\t, noceAe11.1rn

11p1111l\AA(!)K.H0CTl1 OAC)f{AhI, KaJ( OTMetfaAOCb Bbfme, npCACTaBJ\elJbI AB}'MJI qmoyAaMH 11
KplO'fKOM OT I IOflCHOTO peM1Ul. <t>n6yAa 113 norpe6e1-l.i'.Ul 2. 0AHO<lJ\.CJlHM, H3l'O'tOBACHa .113 6poH3hl,
npy>KHHa BOCbMlfB11TI<.OBaJJ. I'oAOBKa poM611Y:eCKaJ1, OCHameua onopuoi1 ITAaCTHHKOH IlOA IlfJ}?KHHOM.
Kopnyc yKpameH "6youmf:f„. Dp11cM1nfK OTJ\OMaa. l loA06Hhle 3acre)f(l(H oTHOCJJ"rCa K CHAbHO
npo4>HAHpOB3.UHblM cp116yAaM HOp11KO -

rraHl-IOUCl(OrQ THna, llIH'pOl<O pacnpocrpauCirnoro

Jl

sapsapcKol\f M1-1pe Enpon bi p<UIHcpHMCKOl'O upcMeH11 (i\M6po3 1966, c. 36). O-..cyrcTB11e npHCi\lHlrKa
He Nlcr no3MO)KHOcru rrposecrn 'fmoe oupcAeAeHne <f>op;m,r q)IJ6y1\bl. C ,\pyroir cropoHbI.
y1L\omeHHaJ1 roAOBKa xapaJCTepHa A;VI nrnos 1'L\bl\trpe11 68/69, 'îro no3BOAAer
\ll\AOKOITaHLCl\11Î1 3K3C.MJT;\llp KO BTopofi IIOAOIH!He T B. u.3. (KonrropoWKO 2002, c. 144).
BTopan cj:m6yAa yr-mKlli\bHa

;\Ml

îvfaAoii Konau.H. Bo-nepRbtX, oaa lleAaa, "ITO

pcil.KOCTblO ilJVI naMJrnrnKa, BO-BTOpblX, aHaAOl'tt'ilihlX 3acr6KcK cpeAH
O,U,110'IAeH1-1a11.

Tipy-nm11a

A,BeHaNla11ru1TTK0Ban,

3aKpen,\eH11AA

3a

11porttyrbrH, y1<pameH "6yc11110ii". Opuel\1HHK KopoTKl1li, u;eAMiblH.

OTHecr11
l'lllMLC'TCH

50 3K3el\tn1V1pon He 6bli\o.

l<pyrAy10
,Âl\Htta

roAOBK)'·

2,0

CJ\l.

1'opnyc

On1ocuTcH

K

1py61<0B.11AHI>1M cp116yAaM -r11ua AAhMipeu 77 (p11c. 3/15). VJ\WA<aiiwaJ1 aHaAOl"HJl B norpe6e.im.11 30
MOmAr,1-1!1Ka KocroAJia np11 ;\yr-1ae (Kolnik 1980, s. 107, Taf. XCV). B MOnIAbHlfKe CJ\a.AKoBWJeao
(JOro-3anai\l 1aJ1 CA0BaK1111) aaaAorH'illbIM cpH6yAa;"\! B norpe6aAbHNX KOMJIACJ<cax couyrcrnyioT
3aCTe)1<.KH AA1:n\4Tpeu 68, AM,MrpeH 86, KOBlllH 3rrepc 140, 162, r<yBlllHU.bf 3rrepc 129 .11 BeApo 3 rrepc

39/40 (Kolnik 1980, s. 136, 139, 297, 301, 'l'af. XCV, C:XXXTV, CXXXVIII). bpoll3oBhle
J1J\J1 rrp"peii.H CKoro 11po113BOACTBa BblcryrraJOT B paMKax I nepsoJ:i rroAOB11HbT II B. u.3. (Kraskovska 1976, s. 430-436, obr. 2). Ha ·reppH"Top1111 AOpHMcKoii
AaK1111 qm6yAr,1. AAf.MrpeH 77 A. Pycro11 (1997, p. 54) AaTHpyer nTopof:f rroAOUJ1HOH T - rrepsoii
noAOR11uoJ:i II B. 11.3., npH ::JTOM OTl'vfe"ian:, <fTO HM conyrcrsyi<>T MOHeTbT Tpairna, AAp11aua n
fuJTOHIDI flwt.
11MHOPTHhte cocyAnr .11:TaN1ifCKoro

IloJJCHaR 3aCTC/KKa. bpOH3a, c rrp.113HaKa.~11 rrpe6b1DaHHH

B

norpe6aAhllOM Kocrp11w.c. 0AHH

KOHerţ npeACTaBMle'f l{OJ\bI.(0 c KOl'rCBHAHhfMH BblcryrraM11, a BTopoii, co6CTBeHHO 1<p!-O'iOK, KO'l"Opbrn

ueuAHACH K UOHCHOM upJDKKe. ,L\A.Hua

4,0 CM (pnc. 3/13). 3-roT

Tl-l!I

3acremeK, TOJ\bKO 6oAeC

rrpoq:mAnpoBaHubIX, H3BeCTCH no KOMilACKca."' MOrnA1>HHKa 3el\mAHH n ropoAJrma MaA:ui KorraHJI

(Kotigoroşko 1995, Fig. 50/3~38). 11.BepHcp, npoBeAilIHH aHaAL13 ITOAOfoJ.bl.x 33.CTe)KeK, OTMerHA,
-.:rro Mecro ux u3roTOBACHHfl HeH3DeCTHO, uo OHH 6111AH pacnpocrpaHeHhI y KCAbTOB CeacpHoM
11TaAl111, a u n03HeJ\aTeHCKOe :spei"1JI AOM111rnp0Bat\H y uopm<o -

uaHHOHCKHX KCJ\bTOB -

(Wcroer 1979, s. 149). BcpoHTHo, 0·1-ryAa OH» uonaAaroT 11a TcppIITopmo

Goi1eB

AopHMCKOă AaKHH, rAc

ITOAY'flllGT AaAhHe.limce np11MeHcH11e.
KepaMPNeCKali MaTepttaA cocroHT 113 ypHhl n- coupouo)f(AatOlll.I1X cocyAOB norpe6e1mJ:i

5,

2n

a TaJOKe MeAKlfX o6AOMKOB KepaMlIJGf AaKHHCKoro ·n111a, o6Hapy)l<t!HHbIX B XOAe BCKpbITHH

'Ip3.H 1.Ucif.
Ba3a.

l131'0TOBAerrn H3

rMrnmroro

Tecra

c

npHMecm.rn

ma.-.1ora.

06o){OKCHa

CAa6o,

nouepxHOCTb MLTAHC'I'an, CBeTAOO:iqJJ1CToro wcra (s H3J\OMC), IlOKpbITa Tel\1HO - oxpHCTblM aHT060M
(HMJ1TilllJ.IJl KpacHOAaKOllhTX cocyAon). vb cc611 npeACTaBAJle'r MHCK}' c KOpOTiiliM yroJUUCHHbIM
BelNHKO-"l H OKp}'TAO BhlllJKAbIM 1yAOBOJ\.f, TIQC3.)l{CHH}'TO Jla HeBblCOKHH IlOAAOll. ,ÂHal\ieTP 6CIR.HKa

30,0 CM, llOAAOHa 14,0 CM, BblCOTa 24,5 CM (p11c. 3/2).
Kpr,1w1<a. CcpopMoBaHa auaAorwrno na3e. floAyccpepttYCCKOH cpopMbI.

l~Ka KpyrAaH,

ynAOJTlenuaJI. Kopnyc YJ'PauICH 'le'rb1pbMH ropH:ioHTaA1>11blMJ1 pyfotaMH, Kpaif 11MCCT "BopoTrniK".
Aua.\ofcrp pyY:KH 7,8 CM, OCHOBbl 27,0 CM, Bblcon KpbllllK11 12,5 CM (pHc. 3/1).
Ba3a J1 KphITTTKa .113 rrorpe6cHT-rn 5 B ypoqum:e CcpeAHl:lii rpyr-roK HBNIJ-OTCH }'T"lliKaAbRl>IMH
cocyAaMH ANI JvfaAoM KouaHn. DoA06HaJI Ba3a HaHAeHa n floHHe. OnyAa Ta10I<e upoHCXOAHT MHCKa,
w•uran: Kon11n aepXHeif '!aCTH Hawcii Ba3hl. 11. l '. KpHWaH (1969, p. 18~189, fig. 100/3; 101)
pacCMatpK.Bacr 3TH MHCKH KaK HMHTaTt1111 pHMCKHX cpopM. 01paF!WieHI1oc Ko~recn:m 3THX cocyAoB
Ha 1JaMHTHJ1.KaX AOp»MCKOH J\aKHH CBHAeTCAbCTBye-r 06 HX J3KOM HCITOAb30BaHJ-I H B 6I>ITY· l JpHMM
aHaAOl'.lfJI. JJa3bl MMCeTCH B norpe6eu.1:m 28 MOU!AbHHKa A6paxaM, IAC OHa, KaK H MaAOKOI HUJbCKaJI,
CJ\}"KHAa ypuoif

(Kolnik 1980, s. 28, Taf. XVI).
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73. KomuzopoUtKO, M. flpoXHeHKO, B. Lfy6omJ, P. T u11oe//e, A . Mapma
B OTAl'f<IHe oT Ba3, KpbII.llKH :s AaKo -reTCKOtt cpeAe KapnaTo - AyHaifcKoro apeua HOAy'lc1AM
I.llHpoKOC pacnpocrpa.aeFH:re. C"IHTaerc.a, "ITO HX rrpoToTimaM.11 OhIA.11 p11MClnfe o6pa3rl;I>I (Crişan

1969, p. 182- 183, PI. LXXXIII).
MHcKa. CeporA.HHfillaH, 'fCpno11.ow:e11an. Tecro c nprrMecm-rn illaJ\.iOTa. 06m10KCHa cAa6o.
0THOCHTOl K 1uny 3a1<pb1'1'blX MHCOK c )'TOt\JJ.(eHl-IhlM KaITl\.CBHAHhIM BCH'fHKOM H BbIU)'KA.bIM
OBfu\.bllblM ·ryAOBOM. ;\HaMt:Ip BeH"lHKa 16,0 CM, AHa 8,0 CM, BbJCOl'a 8,0 CM (p11c. 3/3).
AHa.AOt'H"IHOI1 cpopMOBKH MMCKa M .K)'l3D1Hll'UfK .113 norpe6emrn 5, KOTopr,1e He ITOAAe·arnT
peK0HcrpJKI.(1m H3-3a c:Boeif cpparMeH'rap11ocr.1t.1 (p11c. 3 / 4--5).
1Icpua'fOK. AermoH:, <repH0Aorr~eH1>rn, ccpop;-.mpoBaH H3 xopolllO OlM}"leilllOro Tecm c
np11·M ecffi\.ru Mei\Kor o uxaMoTa.

06)Kfil' xopm.rrnif.

Pa36mbr.ă , HO noAAe:a<HT peK0Hcrpyro..1J1H. Be'ff'Im<

rrAaBHO OTOIHfI', rrAC'-IHKH Bbico1<0110A1UITble, T)'AOBO KOHH'-l'eCKH C}">KHBaerc.11 K AHHU.(y. AHaM<.."I'p
BeH"IHKa 6,4 CM, ;\HJ.HHa 3,7 CM, BUCOTa 8,0 CM (pHc. 3/10).
CeporAHH.11.HaJI ~rnorn H qeprra'foK on10cHTCH K 11aH60Aee pacJJpocipaHer-n-rr.JM cpopMaM
rrocyAhI B KOMrrAeKcax ropoAMma Ma.AM K.ouawr (Kotigoroşko 1995, Fig. 44/33-39; 45/6-11).
ITpoae,l\eHHT,ri1 aHaAH3 norpe6aALHoro HHBeHTapH CepeAHcro I'pym<a rro3BOAflCT OTHCCT'H
OTf<Pl>IThle 3axopoHeHH.ll K cepe;\HHe HAH Aa)Ke KO BTopoif ITOAOBHHC I B. H.3.
l lorpe6a.AhHbIH o6pM BCKpbITbIX rrorpe6CHHH xapar<repH3Ye'J'CJI 1q>eMa1U1eM UOKOHHOro c
noCACA)1J0IIJ.HM rroMC.Ill,CI-IHe.'\1 O'i1111.1,emihlX KOCTe.if R ffi\11m 11A11
6bIAH npmqJbil'bI yM6onaiYrn, o

YPHY· B

1Ţ1ex cAy<ra.llX 3axopoHeHHH

Y:eM CBHAe'feAbClB)'lOT 6yrraaAI>HO npHKHITeBJ.Ime KOCTH K

HX

.s11y1pe1111ei1110.sepx11ocrn. OA11a1w, B 1-iacrom:n:ee apeM.11 CHJ\bHaH rroBpe:>KAeHHOCTh 3axopoHeHHH He
JT03BOt\.lleT ,L\eTaA.H3HpoBaTb rrpoxOAHBlllHH 13 CcpCAHCM rpyHKC PHTJaA uorpe6e1rnn. TpyAnO
OAJ.-l03Ha'fHO CAC.t\aTb Bb!BOA H o THrre Ol'KpbITOrO MOrHAbllJ1I<a (1pyuro:soi1 11Al1 Kypram-n.ru) B CB.113H c
C.11Abll0M lU1Be./\.Juu1eii ypO<i11W,a. TipeABapffreAJ,HO MO)KHO CKa3aTb, '-ITO B KOHcrpj'KUHIO
MOrl:l'i\hT-HfKa, BO BCllKOM Ct\y"'tfae e.ro <raCTH, BXO;\H.i\.H aHAe3HTOBbie MOHOJ\HTbl, OKPY'A<alOIUHC yqacrOK
Ha KOTopoM pacnoAaraAHCb o6Hapy;KeHHNe norpe6eHHH.

B oTHomeHHH 31'HH'feCKOH rrp.muAAC)l<HOCTH ucrq>hIThIX 3axopoHeHHii. .Â;VI 11.11x xaparnepeu
m-rncHTapb, lli'\1CI<JlllHH MCCTO .B repMru1cK11x MOI'l1A.bTU1Kax T B. n.:>. n, B rrepRyr-0 oqepeAJ„ opymHe.
TipcAMCTbl 1.1oopy-.11<eIIill1 BC'1pe'-iaIO'J'C.fl B ,~aKI1.Î1.CJ<J1X 11orpe6et1mrx 3el\mAHHa, HO c HaJ\H"!HeM
AaK11i1cKoi1

a:rptt6ynnm

(cocyAhT, HO)l(M H T.rr.).

B

CepeAHeM

l 'pyHKC

TOAhKO 13 rrorpc6eHHH

2

Obli\

HaHAeH THTIH"IHO AaKiriicKHii cocyA - <Jcprra'fOK (p11c. 3/10). AaKMHCKan 1<epaM11Ka aMeeT Mecro a
cAoe 0,2 - 0,3 M ·1pa11llleii I, VI 11 :s uo1pe6e111111 4 (OAHU cppan-1eHT creHKH qepHOAOJJ.(eHoro cocyAa),
uo BCe 3'1'0 KOCBeHO, a AMI apryMeHTHpOBaHHoro AOKa3aTeJ\bCTBa 3THH'feCKOH npH1-IaAJ\C'.ll.UIOCr11
OTl'<phm,rx rrorpe6eHm1 Heo6XO/\HMI>f BeCOMbre AaHHbTe, KOTOpbre MOJK.HO rroAy'iHl'b l'OAbKO nyreM
mHpoKoro BCKPNTH.11 ypo"tfHma CepeAHHH f'pyHoK.
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Necropola

aşezării

fortificate de la Malaia Kopania
V. Kotigorojko, T. Prohnenko, V.

Ciubotă,

R Gindele, L Marta

Antichitatea în regiunea Tisei Superioare - zona de extremitate nord-estică a arealului
- este reprezeni.ată de sute de situri şi monumente din diferite perioade istorice. Dintre
acestea, siturile culturii dacice formează o grupă separată. În sec. I î.c.n. - sec. T e.n. aceste situri
ocupau uo teritoriu important din arealul geografic. Până nu de mult, aceste monumente, în general,
erau i:eprezentate de aşezări fortificate, cum ar fi complexul de la Zemplin (<lava, aşeza.re şi necropolă),
şi de asemenea <lavele de la Malaia Kopania, Slatina (Solotvino) - Cetate şi Onccşti - Cetăţuie
(Kotigoroşko 1989). Nu este de exclus, ţinân<l cont de ultimele cercetări ale lui V. Vasiliev,
posibilitatea să fie inclus în acest şir şi nivelul superior de locuire din aşe~area de la Biserica Albă
(raionul Teceu).
Cel mai important şi cel mai bine cercetat monument al culturii dacice din regiunea Tisei
Superioare este Malaia Kopania, identificată de G. Bichir cu Sctidava pomenit de Ptolomeu (Bichir
1996, p. 191). În urma expediţiilor organizate de Universitatea <lin Ujgorod, în acest sit arheologic a
fost cercetată o suprafaţă de 1,8 ha, fiind descoperite zeci de gospodării şi locuinţe. Numerosul
material descoperit dă o imagine limpede a activităţii locuitorilor aşezării. Aceştia erau fierari, bijutieri,
olari, meşteri ai prelucrării sticlei şi pietrei (Kotigoroşko 1995, p. 83-103, 175-177). Totuşi cultura lor
spirituală era puţin reflectată de materialul arheologic, cu excepţia limitată a obiectelor de cult găsite,
destinate ritualului (vas-berbecuţ, amulete, statuete de lut). Principlaul impediment în reconstituirea
spiritualităţii îl constituia lipsa descoperirilor de tip funerar.
Cercetările privind identificarea necropolei, efectuate de către expediţ1a Universităţii din
Ujgorod în anii '80-'90 nu au dat re.tultate, cu toate că locul unde se afla aceasta era deja cunoscut. În
anul 1936, în timpul muncilor agricole, în locul numit Scrcdni Gnanok a fost descoperit incidental un
vas, verigi, precum şi vârfuri de lance. Totuşi, în sondajele arheologice efectuate pc amplasamentul
arătat de către paznicul satului nu au fost găsite morminte.
În campania arheologică din anul 2003, la propunerea directorului Muzeului Judeţean Satu
Mare, dr. Viorel Ciubotă, au fost reluate cercetările privind identificarea necropolei, inten~onându-se
în acest scop utilizarea detectorului de metale al muzeului sătmărean. În urma acordului mixt de
colaborare ştiinţifică între Institutul de Cercetare al Regiunii Carpatice şi Muzeul Judeţean Satu Mare a
fost format un colectiv compus din V. Kotigoroşko, I. Prohncnko, V. Ciubotă, R. Gindcle şi L. Marta.
rolosirea detectorului de metale, mult îngreunată de existenţa unui mare num~ <le piese de fier
modeme, rămase de pc urma plantaţiei de vie, a fost utilă doar prin aceea că a dus la descoperirea unui
fragment dintr-o sabie cu două tăişuri, îndoită ritual, aflată în po7.iţie secundară (la o adâncime de 5
cm). Această descoperire a determinat continuarea cercetărilor prin metoda practicată dintotdeauna,
aceea de săpare. Ca urmare au fost descoperite 4 morminte, care sunt parte componentă a necropolei
Goro<liştei Malaia Kopania.
Necropola ocupă vârful unui munte, situat la doar 125 <le m spre vest de gorodişte, cu o
înălţime de 231,3 ro faţă de nivelul oceanului, adică la 1,2 m mai jos de situarea Setidavei. Limitele
acesteia în cadrul înălţimii Serednii Grunok par a fi bine marcate. Platoul defrişat pe care se află
necropola este înconjurat de pante, uneori puternic înclinate, împădurite. Suprafaţa despădurită de pc
platou este de 172x62,5 m (v. PI. 1). Defrişarea se datorează amenajării în anul 1952 a unei vii, scoasă
în 1986, în momentul actual fiind plantată pe această suprafaţă scoruşă neagră. Plantaţia la rândul lui a
periclitat necropola până la adincimea de 0,5/0,55 111. Cu toate greutăţile legate <le amplasamentul
necropolei, pe suprafaţa plantaţiei au fost săpate şase seqiuni însumând 200 mp. Acei::tea sunt situate
în partea centrală şi, în acelaşi timp, cea mai înaltă a platoului.
Dunărean
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Mormântul 1 (1936). Total distrus. Nu există date referitoare la ritualul funerar. Tnventarul:
(vas de lut sau metalic?), umbo de scut, două vârfuri întregi de lance şi vârful din o a treia, doi pinteni,
4 inele de brom:, un obiect sub formă de covată din fier acopcr.it cu bronz (Kotigoroşko 1986, tab.
Vlll/l; Kobaly 1992,p. 123).
Mormântul 2. Descoperit în secµunea centrală, săpată (40x1,S/2,0 m), în partea superioară a
platoului defrişat (Pl. 2). I ,a o adâncime de 5 cm a fost descoperită partea superioară a unei săbii
îndoite ritual de trei ori (Pl. 3/8) şi obiectele principale ale mormântului care se aflau într-o stare
avansată de corodare şi sunt parµat distruse. Ele au fost descoperite depuse pc o suprafaţă de
0,75x0,65 m, la o adâncime de 0,2 m de suprafaţa actuală. În afară de resturile sabiei au fost
descoperite aici şi oase calcinate, deasupra cărora se găseau: resturi de umbo (Pl. 3/12), un vârf de
lance (P. 3/6), o lamă <le lance înfiptă vertical (PJ. 3/7), un pinten (Pl. 3/9), o fibulă de bronz lipită <le
nişte resturi de metal într-o grămăjoară (PI. 3/11), o parte dintr-un vas din lut negru modelat cu mâna.
(Pl. 3/10).
Mormântul 3. Distrus. Descoperit la o distanţă de 12 m la sud-vest faţă de cel dinainte (Pl. 2).
Groapa <le mormânt este rotundă cu diametrul de 0,4 cm. S-a păstrat numai partea inferioară a gropii
cu diametrul de 0,1 m. Înăuntrul ci, pe partea norc.lică, erau depuse fragmente din partea inferioară cu
marginile şi vârful conic ale unui umbo. Tot acolo s-a găsit şi un ac de bronz de la o cataramă ce
prezenta indiciile unei arderi secundare (Pl. 3/13-14) şi, de asen:'enea, o cantitate mică de oase
calcinate.
Mormântul 4. Parţial distrus. A fost descoperit la 12 m sud-vest de mormântul 3, la o
adâncime <le 0,5 m de nivelul actual de călcare. Partea inferioară a gropii de mormânt, cu diametrul de
0,4 m, s-a păstrat la o adâncime de 0,1 m. Partea ci superioară a fost distrusă de plug. Groapa a fost
umplută cu oase calcinate împreună cu un mic fragment de vas negru şi o fibulă miniaturală (Pl. 3/15).
Resturile umbo-ului se aflau la 4 m nord-est de mormânt. Fragmentele lui se găseau la o adâncime de
0,4/0,5 m <le nivelul actual. Oase calcinate au fost descoperite lipite de resturile umbo-ului (Pl 3/16).
Mormântul 5. Mai puţin distrus. Descoperit la 1,8 m distanţă de mormântul 3 (PI. 2). În
groapa cu diametrul de 0,35 m şi adâncimea de 0,3 m a fost descoperit un vas de lut, capacul sub
presiunea pământului s-a prăbuşit înăuntrul lui şi a acoperit cu restu.rile oasele calcinate, care umpleau
vasul (PI. 3/1-2). Alături de vas într-o parte erau aşe'.l.ate o strachină de lut cenuşie, fragmen te dintr-un
mic ulcior de lut cenuşiu şi resturi dintr-o altă strachină de lut cenuşiu (Pl. 3/3, 5).

AnaliZf1 Inventantlui funerar. În urma cercetării necropolei materialul arheologic se împarte în
trei grupe: armament/harnaşament, obiecte de îmbcicăminte şi ceramică. În prima grupă intră: săbii,
vârfuri de lance şi pinteni.
Săbiile. Ambele exemplare aparţin tipului săbiilor cu 2 tăişuri. Din prima sabie s-a păstrat doar
partea găsită cu detectorul de metale la Seredni Grunok (PL 3/17). J\ doua sabie intră în componenţa
grupului 2. Ea este îndoită i-itual de 4 ori, cu o lungime în cazul de'.l.doirii de 88 cm, lungimea tăişului
este de 73 cm şi lăţimea de 4 cm. De-a lungul lamei, pe ambele părµ, trecea o nervură puţin !eşită în
afară (PI. 3/8-8a). Asemenea săbii s-au găsit în mormintele dacice 78 şi 128 a necropolei din Zemplin.
Cercetătorii necropolei V. Budinski-Kricka şi M. Lamiova-Schmie<llova le datează în sec. I c.n.
(Budinski-Kricka, Lamiova-Schmiedlova 1990, p. 279-280, pl. Xl/20; :X-vnI/4).
Vârfurile de lance. Au o lamă subµte alungită cu o nervură
alungită qine definită şi cu un
1
manşon scurt. Lungimea întregului exemplar cu o ruptură ml~ă a manşonului este <le 5 cm (PI. 3/6-7).
Vârfurile similare descoperite în monumentele perioadei preromanc din Dacia sunt datate în sec. I e.n.
(Glodariu - Taroslavschi 1979, p. 132- 133, fig. 70/7, 9). Analogii pentru vârfurile <le lance sunt
cunoscute şi din perioada romană timpurie în complexele necropolei germanice de la Kostolna, aflată
lângă Dunăre, în partea de sutl-vcst a Slovaciei, în mormântul 42 (Kolnik 1980, p. 113, pi. CITl).
Umbourile. S-au găsit trei exemplare din care două sunt restaurabile. Primul wnbo este conic
alungit şi are un gât âproape cilindric. Marginile sunt largi. Înălţimea lui este de 11,2 cm, iar diametrul
bazei este de 19 cm (Pl. 3/12). Un umbo asemănător s-a găsit în mormântul 9 a necropolei Csongratl
(Istvanovits- Kulcs:ir 1991, !ig. 4). În necropolele germanice din sud-vestul Slovaciei este foarte des
întâlnită în complexele cu fibule Almgren 68, care stabilesc faza Blb a perioadei romane timpurii. dar
există şi în faza B1c (Kolnik 1977, p. 154, PI. 10/5-6). Al doilea umbo, de formă conică, mic şi
îndesat arc înălţimea de 7,2 cm, are un gât conic şi marginile late de 4 cm. Acestea erau prevăzute cu 6
nituri utilizate la fixarea piesei de scut (PI. 3/14). Umho-uri asemănătoare există în necropola de la
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Kostolna, de lângă Dunăre, unde ele apar în complexe cu fibulele din categoria 1\lmgren 68 (Kolnik
1977, p. 112, 267, 275, PI. CIV, ('.JUl).
În categoria echipamentului militar al călăreplor intră un pinten foarte deteriorat, confecţionat
-dintr-o tijă de fier cu un diametru <le 0,7 cm. Braţele pintenului au termina~i sub formă de nituri (PI.
3/9). În perioada Latenului t.ârziu pintenii sunt bine cunoscuţi din materiale din oppidumuri, iar apoi
în aşezări şi necropole (Simec 1953, p. 200). În monumentele din perioada preromană a Dacici ele nu
au fost încadrate în tipuri şi variante, se datează larg în sec. T î.e.n. - I e.n. În mormântul 163 a
necropolei din Zcmplin, un pinten asemănător a fost găsit împreună cu resturi dintr-un rython, care
este datat din prima jumătate a sec. I e.n. (Budinsky-Kricka, Lamiova-Schmiedlova 1990, p. 298, Pl.

XXI/4-5).
Obiectele de îmbrăcăminte sunt reprezentate de 2 fibule şi cârlige aparţinând unei centuri de
la brâu. Pibula din mormântul 2, confecţionam dintr-o singură bucată de bron~, are un arc cu 8 spirale.
Capul fibulei este romboidal, echipat cu o plăcuţă de sprijin sub arc. Corpul este împodobit cu un nod,
portagrafa este ruptă (Pl. 3/11). Fibule asemănătoare sunt atribuite la tipuri de fibule norico-pannonice
bine profilate, care au fost foarte răspândite în lumea barbară a Europei în perioada romană timpurie
(Ambro~ 1966, p. 36). Lipsa portagrafei nu ne dă posibilitatea să datăm exemplarnl de la Malaia
Kopania în perioada sec I. e.n.(Kotigoroşko 2002, p. 144).
A doua fibulă este unicat pentru Malaia Kopania. Atât prin faptul că ca este întreagă, ceea ce
este o raritate pentru acest sit, dar şi prin faptul că acest tip de fibule nu este prezent între cele so de
exemplare descoperite până acum aici. Corpul îndoit este împodobit cu un nod. Fibula este scurm,
lungimea sa fiind de doar 2 cm. Corpul ei îndoit este împodobit cu un nod. Fibula aparţine tipului
numit în formă de trompetă, de tip Almgrcn 77 (Pl.3: 15). O analogic apropiată se găseşte în necropola
în mormântul 30 a necropolei Kost0lna lângă Dunăre (Kolnik 1980, p. 107, PI. XCV). În necropola de
la Gladkoviceva (sud-vestul Slovaciei) fibule analoge apar în complexe funerare împreună cu fibule de
tip Almgren 68, Almgren 86, cupe Eggers 140, 162, căni Eggers 129 şi găleata .Eggers 39/40 (Kolnik
1980, p. 136, 139, 297, 301, PI. XCV, CXXXN, CXXXVIII). Vasele de bronz importate, de producţie
italiană sau din zona Rinului sunt datate din prima jumătate a sec. li e.n. (Kraskovska 1976, p. 430436, fig. 2). Pe teritoriul Daciei preromane fibulde Almgren 77 (Rustoiu 1997, p. 54) se dat~ă în a
doua jumătate a sec. T şi în prima jumătate a sec. IT e.n., cu menţiunea că apar cu monedele lui Traian,
Hadrian şi Antoninus Pius.
Catarama de la centura de la brâu. Un capăt este reprezentat de un inel, iar al doilea capăt de
cârligul propriu zis care era fixat de catarama curelei. Lungimea lui este de 4 cm (PI. 3/13). Acest tip
de cataramă, dar o variantă mult mai bine profilată este cunoscută din complexele necropolei c.le la
Zemplin şi Malaia Kopania (Kotigoroşko 1985, Fig. 50/36-38). I. Werner făcând o analiză a acestor
catarame a arătat că locul lor de producţie nu este cunoscut, dar ele au fost răspândite la celţii din
nordul Italici, iar în perioada Latcnc-ului Târziu aceste catarame erau purtate de războinicii celţi
norico-pannonici (Werner 1979, p. 149). Catarame de acest Lip este posibil să ajungă şi pe teritoriul
Dacici prcromanc unde sunt folosite în continuare.
Materialul ceramic se compune din urne şi vase descoperite în mormintele 2 şi 5. De
asemenea există şi mici fragmente ceramice de tip dacic, descoperite odată cu săparea secţiunilor.
Castronul este confecţionat din pastă de lut ce a fost amestecată cu fragmente de şamotă s]ab arsă.
Suprafaţa este netcc.lă, c.le culoare portocalie 'deschisă (imitaţia vaselor vopsite la roşu). El arc o buză
scurtă, îngroşată, corpul este bombat, rotunjit, fiind aşezat pc un fund cu baza groasă. Diametrul gurii
este de 30 cm, al fundului este de 14 cm, iar înălţimea vasului este de 24,5 cm (Pl. 3/2).
Capacul este confec~onat la fel ca şi castronul, are o formă de calotă sferică. Mânerul său este
rotund, corpul împodobit cu 4 nervuri orizontale, iar marginea are un guler. Diametrul mânerului e.<>te
de 7,8 cm, bva este de 27 cm, înălţimea capacului este de 12,5 cm (Pl. 3/1). Castronul şi capacul din
mormântul 5 de la Scredni Grunok sunt unicate pentru zona Malaia Kopania. Un castron de acest fel a
fost găsit şi la Poiana, c.le acolo provine de asemenea castronul, analogia exactă a părţii superioare a
vasului nostru (Crişan 1969, p. 186-189, fig. 100/3; fig. 101). Autorul crede că aceste castroane imită
formele castroanelor romane. Cantiratea redusă a acestor va~e din situ.rile Dacici Preromane atestă
folosirea lor redusă în viaţa de toate zilele. O analogie directă a vasului se găseşte în mormântul 28 al
necropolei de la Abraham (Kolnik 1980, p. 28, PI. XVI), unde, la fel ca şi la Ma.laia Kopania, a fost
folosită ca ş i urnă. Spre deosebire de castron, capacele de tipul aceluia descoperit in mormântul 5, au o
largă răspândire în mediul daco-getic din arealul carpato-dunărcan. Se consideră că prototipurile lor au
fost mo<lcleromanc (Crişan 1969, p. 182-183, Pl. LXXXTTT).
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Castronul cenuşiu negricios, ce are pasta degresată cu şamotă şi care pre%intă o ardere slabă,
tipului caslroanelor cu buză îngroşată, şi corpul bombat. Diametrul la buză este de 16 cm,
diametrul la fund este de 8 cm şi înălţimea vasului este ele 8 cm (Pl. 3/3). O formă asemănătoare are
castronul şi ulciorul clin mormântul 5, ca1·e nu se pot restaura clin cauza fragmentării puternice (PI.
3/4-5). Cana este confecţionată dintr-un lut bine frământat, amestecat cu şamo tă fină şi prezintă o
ardere bună. Cana este spartă dar poate fi restaurată. 13u7,a este îndoiră uşor, toarta este înaltă, iar
corpul este conic şi se ingustea%ă la bază. Diametrul buzei este de 6,4 cm, al fundului de 3,7 cm şi
înălţimea vasului de 8 cm (PI. 3/10). Castronul din lut gri şi cana aparţin categoriilor formelor de vase
cel mai larg răspândite de la complexul grădiştei de Ia Mala.ia Kopania (Kotigoroşko 1995, fig. 44/3339; fig. 45/6-11). Analiza făcută inventarului de la Seredni Grunok permite <latarca obiectelor
descoperite la mijlocul secolului T e.n. sau chiar pc parcursul celei de-a doua jumătăţi ale sale.
Ritualul funerar al mormintelor descoperite se caracteri%cază prin incinerarea dcfunctulu~
urmând ca oasele curăţate să fie depuse în gropi sau urne. În trei cazuri resturile au fost acoperite cu
umbo-uri, oasele fiind lipite de partea interioară a umbo-ului. Tot·\Jş i în acest moment, dat fiind faptul
că mormintele sunt foarte distruse, nu putem să aducem precizări mai exacte referitoare la elementele
ritualului funerar de care au avut parte defuncţii descoperiţi la Grunok şi nici la locurile în care s-au
petrecut acestea. Datorită denivelărilor pe care le-a suferit platoul dealului, este greu de a aprecia dacă
mormintele iniţial erau tumulare sau plane. Totuşi în acest moment se poate spune di, la amenajarea
spapului funerar au fost folosite monolite de andezit. Unele dintre fragmente mari de lespezi
descoperite erau dispuse astfel încât înconjurau locul pe care se aflau mormintele descoperite.
Legat de apartenenţa etnică a mormintelor <lescoperite, este caracteristic inventarul, şi în
primul rând annele, ce se regăsesc în special în necropolele germanice din sec. I e.n. Aceste tipuri de
arme sunt întâlnite şi în mormintele dacice de la Zemplin, dar descoperite împreună cu obiecte
atribuite culturii materiale <lacicc (vase, cu ţjre, etc). J .a Sere<lni Grunok numai în mormântul 2 a fost
găsit un vas tipic dacic (Pl. 3/10). Ceramică dacică a fost descoperită în stratul de 0,2/0,3 m al
sec ţiunilor 1, VI şi în mormântul 4 (un fragment de perete a unui vas negru), dar dată fiind poziţia lor
şi starea lor fragmentară ele suni indicii indirecte în ceea ce priveşte ~1tribuirea mormintelor. Pentru
argumentarea mai precisă a apartenenţei etnice a mormintelor <lcscoperite trebuie să dispunem de mai
multe date, care p ot fi furni<:ate doar atunci când se vor face mai multe descoperiri la Seredni Grunok.
aparţine

(traducere de Liuba HORV/1'1)

The Necropolis ofMa/aia Kopania Fortffied Settlement
(/lbstrad)
Duri1rg 2003, ajoint Ukrainian--Romanian e.-x:ptdition conducted a mearch for burials on the outskirts qf
the village Ma/aia Kopa'!Ya in Tljnogradiv district ef 7.akarpatska region, Ukraine. 7"/Je net-ropolis wasjound al a
dislance qf 125 m weslward of !he Dacian forti.fted settlement, i" cen/ury BC - [51 Century AD. The bu1ials arr
coverit{f!, the top of the hi/I Serednţy Crunok {Fi.gure 1). At this site, the first burial wasfound alreacfy in 1936. Its
inventory was ronsisted l!J a vessc4 a shirt ofmail, spearheads, and spun
111 2003 four additional burials were discovered, al/ being sever!J dislurbed l!J later intcroentions - majoriţy qf
them caused l!J a.former vinVJard p!aced bere. Thi! plot is used as rowan-lree plantation tod<fy. AJI burial.r were realized
with cremation. The remains of the cremation were po11red in small holes and covered JJ1ith of?;ects which were on the
decetl.red tl! the 111omc11t q( t711mation. Hone.r 111ilh the .rign of ,~i/ti11ation.r itJ the buriai 5 J/lere plt1ced in a cem111ic ve.rsel
111ilh a /id (plate 3/1-2). The L~raves bad tbefol/owi1{~ inventory: rituai!_y he!Jded s111ord m1d !he mnains qfanother om.
/wo .fj>earheads. three 11mbos. da.rps A68/69 and All, 1vaisl.fasle11i1~~· ha.ri11, remains r/pollel)' tmd mo11/di1{g (platei
)).

Considering the inve11tory, the discovered buriaLr, can be dated at the middle (or even at the ser.rmd ha(/) ef 1''
century AD. Taking into account that the burials 1vere severe!J damaged l!J the deep-plough, !he ethnical identificatio11
remains 11nclea1: Neverthele.rs, we 121011/d like to h~·~hlight that the discovered weopons are ţypical for German artifads
)rom the l'' Century AD.
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13. Komuzopol/JKO, M. npox11e11Ko, B. l{y6om:J, P. Tu1-1oe.ne, / 1. Mapma

Pnc. 2. Ma.MUi KouaHR (,vp.CepeAHrrn f'p}'HOK). C1nyaunonuwi nAa11 pacu0Ao)!(e11W1 no1pc6emui.
PI. 2. Malaia Kopania (Sercdni Grunok). Plan de situaţ.ic al necropolei.
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mormântul 3 (13- 14); mormântul 4 (15-16); material rulat (17).
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Probleme privind ceramica dacică şi gennanică din aşezările din nord-vestul
României
Robert GJ..NDTJ.LH
În studierea apartenenţei culturale a ccramjcii din aşezările din secolele II-IV d. Chr. din
nord-vestul României am Încercat să analizăm ceramica modelată cu mâna, care este confecţionată în
mod artizana~ păs ltând tta<liţia un timp mai îndelungat. Trebuie să avem în vedere şi procesul de
preluare rapidă a unor tehnologii mai avansate sau a unor forme mai practice şi concomitent disparitia
vechilor categorii. Astfel, unele tipuri de vase considerate indicatori etnici pot pierde acest caracter la
contactul cu o altă cultură materială. În aceleaşi timp, dispariţia unor astfel de tipuri nu îni;eamnă
nicidecum implicit o asimilare etnică.
Apartenenţa culturală a ceramicii din aşezările <lin secolele IT- IV în stadiul actual al
cercetărilor este greu de precizat. Având în vedere procesul de aculturaţie romană, majoritatea
categoriilor ceramice devin chiar imposibil de atribuit. Acest proces de aculturaţie este unul extrem <le
complicat, în spaţiul nord-vestic al României: pc un fond dacic pătrunde. o cultură materială germanică,
diferită, şi cele două culturi materiale, la rândul lor, primesc o puternică influenţă provincială. Nu
putem să neglijăm cu totul nici o eventuală influenţă sarmatică venită din sud. Există însă unele tipuri
de vase, care sunt considerate indicatori etnici încă de la Începuturile studierii ceramicii din aşe%ărilc
din Regiunea Tisei Superioare. Ca ceramică dacică sunt menţionate, în primul rând, ceştile şi în al
doilea rând vasele borcan cu decoruri plastice. Ceramica germanică iese în evidenţă prin caracteristicile
pastei cu o varietate tipologică mai mare. Este considerară ceramică germanică cea fină, negricioasă, cu
grafit în pastă, uneori cu suprafaţa lusltuită 1 • Trebuie să fim însă prudenţi, pentru că o asemenea
categoric ceramicii exi stă şi în cultura material ă dacică, folosită mai ales pentn1 confecţionarea
fructierelor dar şi a străchinilor. Departajarea între cele două grupuri se poate face numai pc baza
unor diferenţe tipologice.
În studiul nostru am folosit contextele publicate recent, în 1997, de la Suplacu de Barcău 3
Lapiş ; în 2000, Hcreclean, Lazuri - Lu bi tag, Panic - Uroikert, Perieci - Keller tag, Zalău - Bd Mihai
Viteazu 104-1064 şi contextele din săpărurile noastre din perioada 1998-2001 de la Apa - Moşia
Brazilor, Berveni - Holrnoş, Pctea - Vamă, Supur - Togul Cosmii5 . Din săpăturile mai vechi de la
Medieşu Aurit - Şuculeu 6, mai multe puncte din zona Culciu Marc7 sau de la Lazuri - Râtul lui Bela8
nu au fost publicate până în prezent contexte.
Opaiţe
Opaiţul

era folosii nu pentru consumul hranei, ci pentru iluminat. Astfel, el putea fi preluat şi
de alte culturi materiale, unde acest instrument de iluminat lipsea. Originea dacică este acum de
necontestat, dar apare într- un spa\iu mai larg, decât arealul culturii materiale dacice, până în zona
Cracoviei, atât în contexte din aşe7.ări de tip Przeworsk, cât şi în aşezări aşa zise cu caracter
Pneworsk- Puchov în secolele I-li. Izolat, acest tip de vas apare şi În Moravia9. În nord-vestul
României, opaiţul dacic în limitele secolelor II-V e.n. a fost descoperit în 7% dintre contextele numai
cu ceramică germanică, în 42% dintre contextele cu ceramică dacică şi germanică şi în 66% dintre
contextele cu ceramică cu caracter numai dacic. Având în vedere aceste date, este clar că acest tip de

1

I.amiova - Schmicdlova 1969, p. 450, '164.
Mauea Glodariu 1976, p. 53; mai uou la Audriţoiu - llustoju 1997, p. 86 şi Ursachi 1995, p. 149.
3
lgoat - Bul7.an 1997.
4
1"1alci - Stanciu 2000.
5
Apa - Mo~ia Brazilor, sero.nalat Marta - Giudde 1998-1999, Supur - Togul lui Cosmi, Petea - Vamă ~i Bervcni - Holmoş
2

nepublic>1te.
6

Oumitm;;cu - Batlcr 1967.
7
vc;-:i la Matei - Stanciu 2000, p. 43.
8
vezi la Matei - Stanciu 2000, p. 61.
9
Piet.a 1982, p. l 04.

Satu Mare - Studii şi Comunicări, Seri.a Arheologie, XVTT-XXl/ 1, 2000-2004

Robert GINDHLE
vas aflat în discuţie, în decursul acestor secole în nord-vestul României aparţinea predominant culturii
materiale dacice.
Tipologic, în spaţiul nord-vestic al României putem să diferenţiem două categorii mari de
opaiţe: cu toartă şi fără toartă. Această diferenţiere nu poate fi foarte precisă, pentru că materialul este
în mare parte fragmentar.
1. Opaiţe m toartă
1.1. Opaiţe cu toartă care porneşte din buză au fost descoperite în context cu ceramică germanică şi
dacică

la Supur - Togul Cosmii (J farta 1/2, 3) sau B'i.ră context la Petea - Vamă (Harta 1/1), opaiţ cu
toartă la mijlocul peretelui apare la Lazuri - Lubi tag, fără context (Harta 1/6), la Medicşu Aurit fără
context menţlonat 10 • Acest tip se grupează la nord de Someşul Mijlociu. În aşezarea de la Lazuri - Lubi
tag mai apar opaiţe cu forme neobişnuite.
1.2. Opaiţe cu toartă supraînălţată şi cioc de scurg.ere (Harta 1/5).
1.3. Opazje cu toarta la mijlocul peretelui (Harta 1/6).
1.4. Opaiţe cu toartă plină, orizontală, la mijlocul peretelui (Harta 1/7).
În regiunea Tisei Superioare, din aşezări mai provin opaiţe cu toartă de la Besa 11 şt
Beregsurâny - Barâtsâgkert 12„

2. Opaiţelefără toartă se pol împărţi în două categorii mari:
2.1. Opaiţele cu pere/i tronconici apar cel mai frt.-cvent., fund răspândite uniform pe tot teritoriul
nord-vestic al României (Harta 1/B-23). Această variantă este şi cea mai răspândită in regiunea Tisei
Superioare. Apare la Miskolc - Szirma'3, Peder14 Saj6kers;:rur•s Szirmabescny616• Varianta cu alveole la
bază apare în două exemplare, la Lazuri - Râtul lui Bela (Harta 1/24) şi la Zalău - Valea Mâ~i (Harta
1/25).
2.2. Opaiţele cu pereţi curbaţi în nord-vestul României apar exclusiv în varianta fără toartă şi întrun număr mai redus. Răspândirea lor se concentrează în zona aşezărilor de la Lazuri, (Harta 2/1-4, 6,
8-10) dar apare câte un exemplar şi la Berveni - Cetate (Harta 2/7) sau la Zalău - Bd 1-tihai Vitev.u
104-106 (Harta 2/5). Este surprinzătoare frecvenţa redusă din zona aşezărilor de pc valea râului
Zalău. În regiunea Tisei Superioare asemenea exemplare apar la Pedcr 17, Scbastovcc Barca•&,
Szirmabesenyo 19•

Ceramicafină, negricioasă. modelată cu mâna
Ceramica negricioasă fină, modelată cu mâna a fost folosită numai pentru servirea mesei,
datorită facturii foarte fine c....:cluzând rolul de pregătire a hranei sau depozitarea proviziilor. Acest tip
ceramic dispare din cultura materială Przeworsk şi este înlocuit cu ceramica modelată la roată20. Acest
proces foarte probabil a decurs şi mai repede în apropierea provinciei. În nord-vestul României,
formele se reduc la trei fonne de bază: străchini, castroane şi oale.
1. Străchinile se pol categoriza în două tipuri gen<'rale: străchini scunde şi străchini adânci.
1.1. Străchinile scunde sunt răspândite în zona văii Zalău, la nord <le Someşul Mijlociu. Varianta
1.1.1. Cu pereţi curbaţi (Harta 3/1-2) a fost descoperită în contexte numai cu ceramică germanicii şi
modelată cu mâna, la Lazuri - Lubi Tag, gr. 8 lJ şi la Pelea - Vamă S12a, C4. Varianta 1.1.2. C.:11 pereţi

in 11nghiuri a.rCtlţite (Harta 3/3--4) apare ca şi varianta anterioară numai în contexte cu ceramică
germanică şi modelată la roată la Petea - Vamă S12a, C4 şi la Apa - Moşia Brazilot, C27. Varianta
1.1.3. Cu pereţi in unghi obt11z (Harta 3/5-6) provine ~ context cu caracteristici identice cu cele
anterioare de la La.zuri - Lu bi Tag, C31 dreptunghiular. ln regiunea Tisei Superioare, această variantă a

'° Dumitraşcu - Ra<lec 1967, pi. rT.

11

Lamiova Schmiedlova 1969, 459, pl. 37 /2.
lstvanovits 1993, p. 137, pl. ll/l.
13
l'ăd context Vfgh 1989, pl. 15/\5, pi. 17, 24.
14
Lamiova Schm\edlova \ %9, î'· 419, p\. 9 J 6.
15
Vcgh '985, p\. 3/10.
16
Vegh 1999, pi. 7 /2, 10/6, 13/10, 17/12, 23/13.
17
Larniova Schmoiedlova 1969, p. 419, pi. 9/1, 2
18
Lamiova Schmicdlova 1969, p. 447, pi. 30/2, 5.
19 "~~ \C.199 . ~ '~~ \\ .
"l.l;I Godlows1<11981, p. 60.

12
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fost decoperită la Beregsu.rany - Baratsagkert, C1221 ; lvliskolc - Szirma22, Szirmabesenyo23• Varianta
1.1.4. Cu perefi curbaţi, formă aplati.zată (Harta 3/7-8) nu a fost descoperită în contexte. Variantele
străchinii scunde se înscriu într-un grup contextual foarte dar, apar împreună numai cu ceramică
germanică şi numai cu ceramică modelată cu mâna. Foarte probabil că acest tip este utilizat de primele
grupuri de populaţii germanice, înainte de orice aculturalizare materială.
1.2. Străchinile adânci sunt răspândite uniform pe teritoriul nord-vestic al României, excepţie
face varianta 1.2.1. străchini adânci cu pereţi în unghi obtuv care se concentrează exclusiv în valea Zalăului
(Harta 4/1- 6). În context a fost decoperit la Panic Gr.2* cu ceramica germanică şi ceramică modelată
la roată, la Zalău - Bd. Mihai Viteazu 104-106, în L1, L7, împreună cu ceramică dacică, opaiţ dacic,
ceramică zgrunţuroasă şi ştampilată. Varianta 1.2.2. cu pereţi globulari (Harta 6/7-10) apare la Petea Vaină în contexte cu ceramică germanică şi dacică (S14, Cl), cu ceramică modelat,ă la roată, sau numai
ceramică germanică (S12A, C4), numai cu ceramică modelată la roată, sau la Zalău - Bd. Mihai Viteazu
104-106, cu ceramică dacică şi germanică (L1), cu ceramică zgrunţuroasă şi ştampilată. În regiunea
Tisei Superioare această variantă a fost descoperită la Sebastovce Barca24 , Blazice25, Szirmabesenyo26 ,
Sajc>keresztU.r27, cu toartă de la Ostrovanf8• Varianta 1.2.3. Cu buza neaccentuată, cu pereţi fungi şi ascuţiţi
(Harta 6/11-13). Apare în contexte cu ceramică dacică şi germanică, cu ceramică modelată la roată, la
Petea - Vamă Sl4, C3, sau cu ceramică zgrunţuroasă, la Berveni - Holmoş Ll cu ceramică ştampilată
la Zalău - Bd. 1vfihai Viteazu 104-106, L7. Varianta 1.2.4. Cu buza /ungă şi pereţi în unghi ascuţit (Harta
6/14-15) nu a fost descoperită în contexte. În regiunea Tisei Superioare, acest tip apare la J\.1.iskolc Szi.rma29, Peder1°. Putem constata că tipul de strachină adâncă în nord-vestul României apare mai ales
în contexte împreună cu ceramică modelată la roată, ştampilată sau zgrunţuroasă, atât în contexte cu
ceramică germanică cât şi cu ceramică dacică.

2. Castroanele biconice apar de asemc..nea pe tot teritoriul nord-vestului României, cu excepţia
Crasnci 1-'fijlocii. Varianta 2.1. Cu pereţi în unghi (Harta 5/1-9) este varianta cea mai bine reprezentată în
nord-vestul României. Ea a fost descoperită în context atât cu ceramică germanică, cu ceramică
modelată cu mâna la Apa - Moşia Brazilor, C27 şi C32, cu ceramica modelată la roată la Panic Uroikert Gr. 2* cât şi cu ceramică dacică şi ceramică modelată la roată la Petea, S14, Cl şi C3, sau
liereclean, L4. Varianl:t'\ castronului biconic cu pereţi în unghi este foarte răspândită în regiunea Tisei
Superioare. Apare la Beregsurany - Baratsagkert31, Bucea32, Michalovce33, Presov3 4, Saj6keresztllr35,
Sebastovce-Barca36• Varianta 2.2. Cu perefi arcuifi /a diametrul ma-'<:im (Harta 5/10- 12) apare în contexte
cu ceramică dacică şi cu ceramică modelată la roată la Ileredean L4 sau la Petea - Vamă, S14, C3.
Această variantă apare în regiunea Tisei Superioare la Bercgsurany - Banitsăgkert3 7 Miskolc - Szirma38,
Ozd - Stadion 39. O singură varian'fă 2.3. a castroanelor, cu corp globular (Harta 5/13) apare la Ilereclean LS în
context cu ceramică dacică şi ceramică modelată la roată. Această variantă mai apare la Bucea40 şi
Blazice41 • Castroanele biconice au o frecvenţ.ă surprinzător de mică in aşezarea de la Zalău - Bd. I\.1ihai

21

ltitvanovit~1997, p. 740, fig. 10/2.
fără context Vegh 1989, pl. 11/28.
23
Vcgh 1999, Complex 4/SX, pi. 20/21; Complex 2/SX, pi. 20/17.
24
Lamiova Sc.:hmit:<llova 1969, p. 442, pi. 24/7.
zs Pastor 1970, p. 175, pi. VTT/3, complex 15.
26
Vegh 1999, pi. 7 /19-21, şi în context cu terra sig1llata D.rag. 37. Westen<lorf Ticlcnis, datat în prima treime a sec. ill
27
Vcgh 1985, pi. 3/11 .
28
J,amiova Schmiedlova - Tomasova 1999, p. 119, pl. VllT/4.
29
FărăcoutcxtVCgh1989, pi. 21/19.
30
Lamiova Schmie<llova 1969, 429, pl. 16/3.
31
Tstvănovits1993, pJ. Vl/5, fă.di context, lstvauovits 1997, 739, fig. 9/1; compkx 36, 2, 3; complex 6/<l.
32
Kotigorosko 1995, fig. 58/16, 19, 20. Locuinţa 2.
33
Budinsky-Kricka 1963, fig. 14/1.
34
Budinsky-Kricka 1963, pi. 47, pi. VI/7.
35
vegh 1985, pL 3/21.
36
Lamiova Schm.it:dlova 1969, p. 442, pi. 24/5.
37
Tstvanovits 1997, 740, fig. 10.1 complex 36.
38
Yegh 1989, pl. 6/7, pl. 8/10.
39
Parducz - Kort:k 1958, pl. Vl/16, complex 56.
4-0 Kotigorosko 1995, fig. 58/21, locuinţa 2.
41
l'a~tor1970. 175, pl. Vll/2 complex 15.
22
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Vitca?:u 104-106

ş1

nu apar în nord-vestul României în contexte cu

ceramică ştampilată

sau

zgrunţuroasă.

3. Oala este un tip de vas mai pu~n răspândit în nord-vestul României, apare numai în valea
râului Zalău. Varianta 3.1. Cu buză fndoilă fn exterior (Harta 3/9-14) a fost descoperită în contexte cu
ceramica germanică cu ceramică modelată la roată la Panic - Uroikert Gr. 2* şi cu ceramică ştampilată
şi zgrunţuroasă la Zalău - Bei Mihai Viteazu 104-106 IA cu ceramică dacică, ceramică modelată la
roată ştampilată şi zgrunţuroasă la Zalău - Bd. Mihai Viteazu 104-106, L7. Variantele 3.2. Fără buză, cu
marginea dreaptă (Harta 3I15) şi 3. 3. rară buză, Cil ma'l,inea îndoită spre exterior (Harta 3I16) nu au fost
descoperite în contexte. Oala modelată cu mâna, din pastă fină, negricioasă a fost folosită pc scară
redusă şi apare în contexte cu ceramică dacică şi germanică, mai des cu ceramică modelată la roată,
zgrunţuroasă şi ştampilat.ă.

4. Funduri de vase. Această categorie ou poate fi bine încadrată tipologic. Ea poate să fie
asociată oricărui

tip de vas. După

formă

putem

să

distingem funduri de vase 4.1. cu 11mbo, 4.2. plate, 4. 3.

găurite.
Răspândirea descoperirilor de ceramică cu caracter etnic -în nord-vestul României (Harta 6)
este strâns legată de frecvenţa săpăturilor sau a perieghezclor. Valea Crasnei Mijlocii nu a fost
cercetată, Valea Ieriului a fost cercetată numai prin pcriegheze. În Valea Someşului, contextele cu
caracter germanic se concentrează în zona de dealuri (1 farta 6/1, 12), cea daco-gcnnanică (Harta 6/13,
14, 17) în zona câmpiei mlăştinoase din nordul Someşului. Un caracter singular il are aşezarea de la
Medieşu Aurit - Şuculeu (Harta 6/15), unde până în prezent nu a fost semnalată ceramică germanică.
În valea Crasnei, contextele cu caracter germanic se concentrează pe valea Zalăului şi izolat pe valea
Superioară a Crasnei (Harta 6/2, 20, 23, 25), dar apar şi în zona cu o concentrare mare de material
dacic de pc malul sudic al fostei mlaştini Ecedea. (I farta 6/6). Descopc.ririle cu caracter dacic se
concentrează în două zone clare: în văile superioare ale râului Crasna şi ale râului Barcău, în zona
Şimleului Silvaniei (Harta 6/3, 8, 19, 21, 24, 26) şi pe malul sudic al fostei mlaştini Ecedea, în :tona
Carei - Berveni (Harta 6/4, 5, 7, 16). Din păcate, majoritatea acestor descoperiri provin din
perieghezc, datarea lor mai exactă nefiind posibilă.
Pe baza caracterului combina~ei ceramicii putem să separăm următoarele grupuri de contexte
cu ceramică dacică şi germanică42 :
Gntpul l. Contexte cu ceramică germanică. (43%) a. Contexte cu ceramică germanică, numai
cu ceramică modelată cu mâna; b. Contexte cu ceramică germanică şi ceramică modelată la roată; c.
Contexte cu ceramică germanică, ceramică modelată la roată, zgrunţuroasă, ştampilată şi lustruită.
• Grupul Contexte cu ceramică dacică şi germanică. (40%) a. Contexte cu ceramică germanică
şi dacică, numai cu ceramică modelată cu mâna - lipsesc; b. Contexte cu ceramică germanică şi dacică
şi ceramică modelată la roată; c. Contexte cu ceramică germanică şi dacică, ceramică modelată la roată,

n.

zgrunţuroasă, ştampilată şi lustruită.

Gntpul III. Contexte cu ceramică dacică. (10%) a. Contexte cu ceramică dacică, numai cu
cu mâna; b. Contexte cu ceramică dacică ş i ceramică modelată la roată - lipsesc; c.
Contexte cu ceramică dacică, ceramică modelată la roată, zgrunţuroasă, ştampilată şi lustruită.
Grupul IV. Contexte cu opaiţe. (7%) a. Contexte cu ceramică dacică, numai cu ceramică
modelată cu mâna - lipsesc; b. Contexte cu ceramică dacică şi ceramică modelată la roată - lipsesc c.
Contexte cu opaiţe, fără ceramică dacică sau germanică.
ceramică modelată

Ancorarea cronologică a contextelor din aşezările din secolele H-IV se poate face foarte greu.
Elemente de datare avem numai pentru Grupul JT.b. Ca element de datare dispunem de o fibulă de
bronz, puternic profilată A.84, variantă târzie, cu buton tăiat la picior43 • Acest tip de fibulă foarte
probabil provine din provincia Dacia, dar este presupusă şi o fabricare locală, în mediul germanic. f n
mediul culturii Przeworsk, acest tip de fibulă este datat la mijlocul secolului II, la începutul extinderii
culturii Przeworsk la sud de Carpa~44 • Pe limesul nord-vestic al Daciei acest tip de fibulă este datat la
Proccntajt:!e sunt raponate la complexele care conţ.în tipurik atribuibile cultural.
Dabrowska 1992, p. 105, Abb. 1I <l.
44
Dabcowska 1992, p. 107.
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începutul45 sau în prima jumăt.ate a secolului II. Această fibulă a fost descoperită la Petea - Vamă
S14, C3, într-un context cu aşa numita ceramică romană provincială, roşiatică, considerată import 3%;
ceramică negricioasă, fină, modelată cu mâna, germanică 5%; ceramică modelată cu mâna, cu motive
plastice, dacică 3%; ceramică modelată cu mâna 51%; ceramică modelată la roată 38%. În faza C2 se
poate ancora complexul 4 de la Hereclean, cu o fibulă de fier A.VI.162, datată de Godlowski47. Acest
tip de fibulă poate să apară şi mai repede, în faza Clb, pe ter:itotiul grupului Maslomecz în nordul
Poloniei48 • Complexul 4 arc urm.,-'\torul caracter: ceramică negricioasă, fină, modelată cu mâna,
germanică 11%; ceramică modelată cu mâna, cu motive plastice, dacică 3%; ceramică modelată cu
mâna 66%; ceramică modelată la roată 18%. După datele cronologice disponibile în stadiul actual al
cercetărilor probabil că ceramica ştampilată şi zgrunţuroasă nu este confecţionată mai devreme în
mediul barbar decât a doua jumătate a secolului III. Putem presupune însă că au avut loc mai multe
valuri de aşezări ale populaţiilor germanice, atestate sau nu în izvoarele scrise. Caracterul complexului
4 de la Hereclean, datat în a doua jumătate a secolului III s-ar putea să fie legat de această nouă
populaţie, dislocată de mişcările populaţiilor germanice din a doua jumătate a secolului III.
Grupurile de contexte nu se concentrează în aşezări diferite, apariţia la Perieci a unei context
dacic şi la Apa a două contexte germanice poate fi pusă pe seama insuficienţei cercetărilor din aceste
două situri. Aceste grupuri stabilite nu se concentrează în cadnil unor sectoare din aşezări. Ponderea
grupurilor de contexte arată o majoritate a contextelor cu ceramică exclusiv germanică sau cu material
amestecat, dar având în vedere numărul mic de obiective cercetate relev~nţa procentajelor poate să fie
acceptată cu rezerve. Ceramica negricioasă, fină, modelată cu mâna, germanică, folosită la servitul
mesei şi ceramica modelată cu mâna, ornamentată cu motive plastice, dacică, folosită la pregătirea
hranei nu prezentau avantaje practice pentru o implementare în gama de vase folosite în culturile
materiale dacice sau germanice. Apariţia acestor două categorii de vase în aceleaşi contexte sc poate
pune pe scama unui conglomerat de populaţie daco-germanice. Singura diferenţă majoră este lip~a
contextelor cu ceramică modelată exclusiv cu mâna în Grupul li, cu contexte cu material amestecat. In
stadiul actual, precar, al cercetărilor nu putem să afirmăm că a avut loc un proces de dacizare a culturii
materiale germanice, sau un proces de germanizare a culturii materiale dacice49 , dar putem să afirmăm
foarte clar că a avut loc un proces de puternică romanizare a culturii materiale barbare, ajungând chiar
până la o aculturaţie provincială totală la nivelul ceramicii.
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Probkme zµr germanischen und dakischen Siedlungskeramik im Nordwesten
(Zusammerifas.rung)

Rumăniens

Die ethnische Zugehorigkeit der Keramikfunde aus den Siedlungen des 2.-4. Jh. ist im heuf{gen For.rchungsstand sehr
schwer zµ bestimmen. Unter Beriicksichtigung des riimischen AkkulturationJproz.esses ist der griijlte Teii der kerami.rchen
Kategorien 11nm0glich einZ!'ordnen. Dieser AkkNlturafionsproz:jJ ist ăujim"t komplizjerl. Im 11ordwutlichen Gebiel F.umăniens
drang iiber eine daki.rche Gnmdkultur eine germanische, verschiedene Kit/tur ein, und beide diese Sachkulturen erlebten grojJe
Hi1iflusse seitens der Provinz. Dakien. Man kann auch einen sarmatischen Hi1ifluj1 aus dem Surkn nicht ausschliejlcn. Hs gibt doch
einige Topft.ypen, die a/s ethniJche lndikatoren bereits vom Arifang det Ktramiks111diums an der Obmn TheijJ belrachtet wurden.
Von der dakischen Keramik sind in er.rter &ihe die Schakn, ZfPeitent die Topftn mit pla.rti.rchem Mu.rter zµ mvăhnen. Dit
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germanirche Keramik kennZ!ichnet .rich dllf'Ch den plastischen Ton. Die germa11ische Knamik lăjft si&h anhand der feinen,
1ch111a~11 KBramik mit Craphit in der Paste, in einigen Făllen mitt,eglătteter Oberflăche erkennen.
In meiner Arbeit bmiitzte ich die kiirz..lich verojfentlichten Befundkontexte aus: Hereclean, LoZ!"ri - I .JJbi tag, Panic Uroikerl, Pericei- Ke//er tag, Zalău - Bd. Mihai ViteaZ!" 104-106 (2000) und die Befandkontexte aus unseren Ausgrabungen
der Jahre 1998-2001 aus Apa - Moşia Brazilor, Beroeni - Ho/moş, Petea - Vamă, Supur- Togul Cosmii. Aus den ăfteren
./111stf0bungen von Medieşu Aurit - Şucule11, mehreren Siedlungen uon Culciu Mare oder von LAZJ"ri - Râtul lui Bela wurden
kcine Befundkrmtexte verif/fentlicht.
Die S chalen wurden alr Beleuchtung!J!,erăte, nicht als Geschirr beniitzţ. In diesem Fa/I kbimten .rie auch uon anderen
KN/J11ren iibemommen, wo sie es vorher nicht gab. Die dakische 1-lerkunft scheint jetzţ .richerer, aber sie erscheint in einer weiteren
Rau111 als das dakische K.ulturartal, bis in die Krakauer Gegend, sowohl in den Fundkontexten am den Siedlungen mit Przeworsk
Charokler wie in den Siedlungen uom sogenannten Puchov Charakier des 1.-2. ]h. Dieser Topft.J'P erscheint iso/ieri auch in
Măhrt11. Im Nordwesten RPmiiniens wurden dakische Schalm im 2.-4. ]h. in 7% der Befundkontexle nur mit gmnanischer
Keramik, in 42% mit germanischer und dakischer Keramik und in 66% mit nur dakischer KBramik entdeckt. Aefgrund dieser
l11formationen ist es klar, dajl dieser Topf"(yp im l...aefe des 2.-4. Jh. am meisten der dakischen K.ultur angehiirl.
1jpologisch koitnen im Nord111estcn Rwnăniens Z!"ei Kategorien unterrchieden werden: mit Henleel 1md ohne HenkeL
Diese Unterscheidun<e, kann nicbt sehr relevant sein, weil die Mehrheit der 1'iipfe nur als Fragmente bekannt sind.
1. Schalenlampen mit He11keL 1. 1. Schalenlampen mit I lenke4 der tJOm Rand beginnt, wurden im Kontext mit
germanischer und dakischer Keraf!1ik in S11puml de Sus - Togul Cosmii (Karte 1/1,2,3) entdeckt. Dieser Ţyp hăeft sich niJ"rdlich
des mittleren Somes. In der Siedlu11g von l.LIZ!"ri - l_nbi Tag erscheinen am'h andere ·~ypen mit ungewiihnlit:hen Formen: 1.2.
Schalmlampen mit iiberhiihtem Henkel und Schnabel (Karte 1/5); 1.3. Schalenlampen mit H,enkel in der Mitte der Wand (Karte
I/6); 1.4. Schalenlampen mit horizontalem Henleel in der l'v1.itte der Wand (Karte 1/1).
2. Schalmlampen ohne HenkeL Die Schalenlampen ohne Henkel Mnnen in ZfPeÎ grojJe Gruppen eingeteilt werden. 2.1.
Schalmlampen ohne Henkel, mit konischen Wănden, mit nach aujJen geneigten l"Pănde11, sind im ganZ!n. Nordwesten RumănianJ
11trlmilet (Karte 1/8- 23). Die Variante mit Alveole an der Ba.ris wurde in den Siedlungen von I .aZ!'ri - Râtul lui Bela und von
l,alău - Valea Mâţii freigelegt (Karte 1/24, 25). 2.2. Schalenlampen mit gebogenen Wănden erscheinen im Nordwesten
P.Hmii11iens nur in der Variante ohne Ilenkel u11d in kleiner AnzahL Dieser Topfţyp hă~ft sich in &mm der Siedlungen tJOn
LaZ!'n· (Karte 2/ 1-4, 8-10), er wffrde aher auch in Berveni- Cetate (K.arte 2/ 1) und Zalău - Bd. Mihai ViteaZ!' 104-106
(Karte 2/ 5) entdeckt. Jis ist merkwi.irdig, daj man diesen 1}p in kleiner Anzahl in de11 Siedlu11gen von Za/au Tal antreffm
kan11.
Die schwarze, faine, handgemachte Keramik war nurfar das Es1e11 be11iitzţ, aufGrund der sehrJei11811 Magerungsmittel
kiJnnm wir die NutZ!"ng far die K.iiche oder jiir den Vorrat ausschfiejJen. Dieser Keramikţyp wurde uon der Przeworskkultur
ak~eleitet und wurde mit sd;eibmge._~drehter Knamik ausgetauscht. Im Nordwesten RPmăniens mcheint dieser Topft.>p in drei
Gnmdfarmen: S chale, Schiissel, Top/
1. Dit S chakn kan man in ~ Tjpen einteilen: nieder? Schalen und tieft S chalen.
1.1.Die nieder?n S chalen verbreiten sich im Zalău Tal und niirdlich des mittleren Someş Tals in folgender Variante:
Variante 1.1.1. Mit gebogenen Wănden (K.arle 3/1-2), Variante 1.1.2. Mit .rpitZ?Jlinkligen Wănden (K.arte 3/3-4). Variante
1.1.3. Mit stumpfwinkk~en Wii11den (Karte 3/5-6),Variante 1.1.4. Mitgebogenen Wănden, akR,~f/achte ,..qrm. Die Variante
der 11iederen Schafen erscheint i11 einer k/aren Gruppe von Fu11dkontexten, die nur mit germanischer und nur tnit handgemachter
Keramik zusatnmen aeftreten. S ehr wahrscheinlich 1wrde dieser Typ uon der ersten eingewanderten germanischen Vii/kergruppe vor
dem AkkulturationsproZffl der Sachkultur be11ii!Zf.
1.2. Die tiefen Scha/en verhreiten sich in ganzem Nordwesten Rumăniens, ausgenommen die Variante 1.2.1. Tiefa
Scha/411 mit stumpfwinkligen Wii11den, die nur im Zalău Tal erscheinen (Karte 4/1-6). Es gibt auch Vanante 1.2.2. Mit
kuge!ftm!!igen Wă11den (Karte 4I 7-1 o), V arianle 1.2. 3. Mit unbeto11tem F.and, mit lant,en und spitzen wanden (K.arte 4 I 1113), Variante 1.2.4. Mit langem Rond und 117ănde in spitzţm Winkel (Karte 4/ 1~15). Wir kiinne11 ftstslellen, dajl dieser Typ
im Nordwestm RumănienI sowohl in gemanischen als auch in dakischen Fundkontexten ZJ".fammtn mit scheibengedrehter,
ei11gestempelter, rauher Keramik mcheinl.
2. Die bikonischen S chiisseln erscheinen im ganZ!n Nordwesten RPmăniens, amgenommen das mittlert CrasnataL Die
Variante 2.1. JV!it .rpiZJPinkligen Wănden (Karte 5/1- 9) ist am verhreitetsten im Nordwesten Rumăniens. E.r gibt auch:
Variante 2.2. Mit gebogenen Wănden (Karte 5/ 10-12), Variante 2.3. Bine Variante der kuge!formigen Schale (Karte 5/ 13).
Dio bikonischen S chiisseln haben eine iiberraschend niedrige Hă11figkeit i11 der Siedlung von Za/au - Bd. Mihai Viteazu 1O~
106 11nd erschei11en nicht in Fundkontexten mit )!,estempelter oder rauher Keramik.
3. Der Topfist cine nicht sehr verbreitete Form im N()rdwesten Rumănims, erscheint nur im Zalău Tal: Variante 3.1.
Mit ausgewinkeltem Rond (Karte 3/9-14), Variante 3.2. Ohne ausgeprăgten Rond (Karte 3/15), Variante 3.3. Mit nach
aujJen ausgewinkeltem Rand (Karte 3/16). Dieser Topftyp wurde in Nordwesten llilmă11ien.r in kleiner Anzabl beniitzţ, nur im
Zalău "la/, er erscheint in Fundkonlexlen mit dakischer und gmnanischer, am meisten mit scheibengedrehter rauher und
gestempeher Keramik.
4. Die Topfbbâen kan11 man nicht in eine "fyjxlfot,ie einordnen, da .rie bei mehrerer Top.fformen erscheinen kann. Auf
Grund der Form kOnnen wirfolgende V arianten unterscheiden: 4.1. Mit umbo, 4.2. jlath, 4.3. dur.hliichert.
Die Verbreitung der KBrami~fu11de mit miiglichem ethnischen Charakter im Nordwe.rten Rumăniens (Karte 6) steht in
enger Verbindung mit der I lău){R,keit der Ausgrabungen oder der Gelăndebegehungen. Der Mittelabschnitt des Crarnatals wurde
nicht erforscht, das Ier Tal wurdc nur d11rch Gelăndebcgehungen kennenge/emt. Tm Someş Tal befinde11 sich dic Fundkontexte mit
,~ermanischem Charakter im Hiigelgebict (K.arte 6/1, 12), die dakisch-germanischen im Moozy,ebiet niirdlich des Someş (Karte
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6/13, 14, 17). Einen besonderen Charakter hat die Sicdlung von Medicşu A.Prit - Şucu/eu (Karte 6/15), wo bisber keine
germanische Keramik e11tdeckJ wurde. Im Cras11atal befi11de11 sich Fundkontexte mit germaniscbet11 Cbarakter im Nebenjluj du
Zalău 1als und iJol«rt im obmn Cramatal (Karte 6/2, 20, 23, 25), aber sie mcheinen auch am siidlichen Ufar du a/ten Ecedea
Moors, unter ehreren dakiJcben Fu11den. Die Fu11de mit dakischem Charakter konz.entrieren sich in Z!"ei k/aren Răumen: in
oberen Tal der Kra.ma 1111d des Ban'ău, in Şimleu Si/va11iei Gebiet (Karte 6/ 3, 8, 19, 21, 24, 26) undam siidlichen Ufar des
a/ten licedea MoorJ; im Grosskarol - Berven Gebiel. TAder stammt die Mehrheil dieser Funde aus Gelăndebegehungen, tine
genaue Datierung ist nicht miiglich.
Auf Grund du Charaktm der Keramik kiinnen wir folgende Fundkonlextgruppm mit germa11ischer und dakischer
Keramik unterscheiden:
- Gruppe 1. rundkontexte mit germanischer Keramik (43%): a) Fundkontexte mit germanisi-her und nur
handgemachter Keramik; b) Fundkonlexk mit germanischer und handgemachter und scheiben1,edrthter Keramik; c)
Pundkonlexte mit germanisd;er und handgemachler und eingestempelter, geglătter scheibengedrehter Keramik.
- Gruppe 11. Fundkontexte mit germanisther und dakischer Keramik (40%): a) Fundkontexte mit germanisther 1111d
nur hant{1?,emachter Keramik fthlen; b) Fundkontexte mit germa11ischer und dakischer und hand1,emachter u11d
scheibengedrehter Keramik; c) Fundkontexte mit ,1?,ermanischer und dakischer und hand._~emachter und gestempelter,
ge1,lătteter scheibengedrehter Keramik.
- Gruppe m. Fundkontexte mit dakischer Keramik (10%): a) Fundkontexte mit dakischer und nur handgcmachter
Keramik; b) Fundkontexte mii dakischer u11d handgevtachtcr und schuibengedrehter Kcramik fahle11; t~ Fundkontexte
mit dakischer u11d handgemachter undgeJiempeJter, g8c~lătleter scheibmgedrehter Keramik.
- Gruppe W. Fundkontexle mit S chaknlampen ohne germani.rche oder daki.rche Keramik (7%).
Die chronologische Hinordnung der Fundkontexle aus den Siedlunge~ des 2.-4. jh. irt sehr schwer Z!' Ibsen.
Datierungsefcmente habet1111ir nurjiir die Gruppe 11.b. Ais Datierung.relement Mr111e11 wir eine slark profilierte 13ronzefibef A.84.
spiiterer Variante beniitzen. Diese F'ihe/ stammt sehr wahrschei11/ich aus der Pmvinz Dakien. Im Prz.eworsk Kulturareal wird
diese Fibel um die Mitte des 2. ]h. datiert, am Anfang der Hxpansion der Prz!71'0'skkult11r siidlich der Karpaten. Am I.imes der
Provinz Dakien wird dieser Fibef!yp am Anfang oder in die erstt 1lă!fte des 2. Jh. datiert. Diese Fibel wurde in Petea - Vamă
S14 CJ entdeckt, in einem Fundkontext mit sogenannter roter Provinzjalkeramik, bekannt als romischer Tmport 3%; faimr,
handgemachter, sch1varz!r, germanischer Keramik 5%; handgemachter, dakischer Keramik mit plastiscber Verzjerung 3%,
handgemachler Keramik 51%; scheibengedrehter Keramik 38%. ln der Phase C2 kb"nnen wir da.s Oijekl 4 aus Heredean
einordnen, auf Grund einer Eisenjibel A. VJ.162, die von Godlowski datiert wurde. Oijekt 4 hat fofgenlkn Charakter. faine.
schwarz.e, handgemachte, germani.rche Keramik 11%; dakische, handgemachte Keramik, mit pla.stischer VerzjerunJ?, 3%;
han~~emachte Keramik 66%; sd1eibcngcdrehte Keramik 18%. Dcr Charakter des Oijekts 4 aus I lerec/ean, datiert in die Z}Vtite
Hă!fte des 3. Jh., kiJimte ma11 mit einer neuen eingewanderten Gruppe in V erbindung bringen, die von der Bewegun..~ der Germa11en
in der ZfPtÎ/en Hă!fte des 3. Jh. verlegt IVllrde. Auj Grund der chronokJgischen Auskunfl i.rt es im heutigen Porschungssland
wahmheinlich, dajdie gestempelte und die rauhe Keramik vor der ZfPei1en Hălfte des 3. Jh. im Raroan·cum nicht h"l,estellt wurde.
Die Gruppen der rundko11texte konzentnemz sich nicbt in verschwdene11 Siedlungc11, das Er.rcheinm ei11e.r dakischen
Fundkonlextes in Pen.cei und Z!Jleier germanischer }:<i(lldko11texte in Apa kann man mit dem geringm Ausmaj der Porschungm in
diesen Z!JICÎ Siedlungen in Verbindung bri11ge11. Die oben beschrUbenen Gruppen konZfnlneren sich doch nicht in den eingeteilten
Gruppen im lnneren der Siedlungm. Der Prozentsatz der Gruppen der Fundkontexte zeigt eine Mehrzphl der germa11i.rchen oder
gemischten F1mdkontexte, aber w~~en der wenigen erfamhten Kontexte, ist anZ!'nehmen, dajdie Relevanz der Prozentsatz.e niedrig
sein kiinnte. Die schwarze faine, han~1?,emachte, germanische Knamik, die als '.l afelgeschitr beniitzţ wurde, und die rauhe,
handgemachte daki.rche Keramik mit plasti.rcher Verzjerungen, die ais KDchgeschirr beniitz! wurde, hatkn keine praktischen
Vorteik, um im germanischen und im dakischen Geschitr iibernommen Z!' werden. Die Erscheinung der germaniJchen und
dakischen Keramik im selhen Oijekt Zfigl eine gemischte Beviilkenmg. Der einZflne Unlerschied ist, dajdie Fundkontexte mit nur
handgemachter Keramik in der gemirchtcn Gruppe [[ fehlen. Im hcutigen Forsch11n1,ssta11d kiinnen wir nicht 11ach111eise11, daj die
dakische S achkultur germanisiert, oder daj dic gcrmanische Sachkultur dazjsiert 1V11rde, aber man kann annehmen, daj ein
Romanisierungprozefi tkr barbarischen K.Nlhmn .rtattfand, biJ Zfir vollstăndigen Akk11/turatio11 des Geschirrs.
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Harta 1. Opaiţe din nord-vestul României Schalcnlampe im Not<lwestcn Rumăniens
1. Opaiţe cu toartă - Sd1a/enlampen mit HenkeL
1.1. Cu toartă din buză - Mz"t Henekel, der vom
Rand beginnt. 1. Petea - Vamă, fără context; 23. Supuru de Sus - T ogul Cosmii, compl 2; 4.
Zalău - Bd Mihai Viteazui 104-106, locuinţa
I
8a,
Matei- Stanciu 2000, pl. 287 /1;
) ..
1.2. Cu Loarta supraînălţa"fă şi cioc de scurgere? Mit iiberhOhtem Tlenkel und Schnabef. 5. Lazuci Lubi Tag, compl. 9, Matei - Stanciu 2000, pl.
/
109/3;
1.3. Cu toarta la mijlocul peretelui - Mit llenkel in
der Mitte der Wand: 6. Lazuri - Lubi Tag,
.~-1deasupra L2, Stanciu 1995, pl. XXXVII/24;
1.4. Cu toartăplină, orizontală, la mijlocul peretelui - Mit horizonta/em Henkel in derMitte der Wand: 7. Lazuri Lubi Tag, fără context, Matei - Stanciu 2000, pl. 121/3;
2. Opaifefără toartă - Schalcnlampen ohne HenkeL
•
2.1. Cu pereţi tronconici înclinaţi spre exterior- Mit konischen, nach auj!en geneigten Wăndetr. 8. Zalău - ISCTP,
un exemplar fragmentar fără context, Matei - Stanciu 2000, pl. 330/10; 9. Culciu Mare - Zoldmezo,
fără context, Stanciu 1995, pl. XXXVTT/23; 10, 11, 16. Rerveni - La Canal, din pericghezc; 12. LazuriLubi Tag, complex 9, Matei - Stanciu 2000, pi. 109/6, pl. 112/9; 13. Valcău de Jos - Pe şes, din
pericghezc, "t\-fatei - Stanciu 2000, pl. 65/6; 14, 15, 17-20. Zalău - Bd. Mihai Viteazu 104-106, şase
exemplare fragmentare, fără context: 14. SXll/1979, car. 1-30; 15. SXXVI/1981, car. 16-25; 17.
SVI/1977, car. 15-25; 18. SXVII/1980, car. 1-30; 19. SIV /1998, car. 8-9, Matei - Stanciu 2000, pl.
214/6, pl. 244/2, pl. 265/9, pl. 279/8, pL 314/1; 20. zona locuinţei l, Matei - Stanciu 2000. pl.
158/721; 21. Hereclean - Dâmbul Iazului, din locuinţa 2, Matei - Stanciu 2000, pi. 71/4; 22.
Hereclean, locuinţa 5, Matei - Stanciu 2000, pl. 77 /10, 11; 23. Lazuri - Lubi Tag, un exemplar fără
context, Stanciu 1995, pl. XXXVIl/22;
2.1.2. Cu .fund alveolat - Mit Alveole an der Basis-. 24. Lazuri - R.,,rul lui Bela, un cxeruplar întreg, rară
context precizat, Lazin 1995, fig.1; 25. Zalău - Valea Mâţii, exemplar Î11tr<--g, Matei 1980, 233, pl.
XV/21;
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Harta 2. Opaiţe din nord - vestul Romiuiici Schaknlampe im Nordwesten Rumăniens.
2. Opa~tefără toartă- Schalenlampen ohne Henkcl
2.2.1 Cu pereţi tronconici, curbafipuţin ln interior Mit konirchen, innern gebogencn Wdndctr. 1. La:turi
- Lubi Tag, rară context, Stanciu 1995, pi.
XXXVJT/21; 2-4. Lazuri - Lubi Tag,
complex 9, Matei - Stanciu 2000, pl. 109/8,
10, pl. 112/16; 5. Zalău - Bd. Mihai Viteazu,
zona locuinţei 2, Matei - Stanciu 2000, pl.
193/5; 6. La:turi - Lobi Tag, locuinţa 2,
Stanciu 1995, pl. XXXVTJ/14; 7. Berveni Cetate, Nemeci - Gindele 1997, pl. VII/2; 810. Lazuri - Râtul lui Bela, fără context
pte(.-i:tat, La:tin 1995, fig. 2-4;
2.2.2. Cu fund alveolat - Mit Alveole an der Basi.r. 11. Lazuri - Râtul lui Bela, f. conte..'<t, Lazin 1995, fig. 5;
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Harta 3. Ceramică germanică din nordvestul României - Gcrmanischc Kcramik
im im Nordwesten Rumanieos.

1.Străchini - Schakn.
1.1.
Străchini scunde - Niedere Schalen.
.u .
•
1.1.1. C11 pereţi curbafi - Mit gebo1,encm
Wiindetr. 1. Lazuri - Lubi Tag, gr.8, SU,
Matei - Stanciu 2000, pl. 119/2; 2. Petea Vamă, S12a, compl. 4;
' '
1.1.2. Cu pereţi în unghiuri ascuţite - Mit
pitZ?J!inkligen Wânderr. 3. Petea - Vamă,
S12a, compL 4; 4. Apa - Moşia Brazilor,
c
compl. 27;
) ~ ·:::-.:._:r\
1.1.3. Cu pereţi fn unghi obtuz - Mit
·.
_,"'<. :_-_-;.
stumpfwinkligen Wiinderr. 5. Zalău - Bd.
_.,,
'
Mihai Vitca?:u 104-106, SIV/ 1998, pi.
314/4; 6. La?:uri- Lubi Tag, compl. 31, dreptunghiular, Matei - Stanciu 2000, pl. 117;
1.1.4. Cu pere/i curba/i,formă aplatizată - Mit gebogenen Wanden, abgejlqchte Fomr. 7. La:turi - Lubi Tag, Sf21,
1997, Matei - Stanciu 2000, PL 102/10; 8. Panic - Uroikert, Matei - StAnciu 2000, Pl. 132/4;
3. Oale - Topf 3.1. Cu buza îndoită spre exterior- Mit au~gewinkeltem R.and: 9. Zalău - 13d. Mihai Viteazu
104-106, lA, :Matei - Stanciu 2000, PL 232/7; 10. Panic - Uroikert, Gr.2*, Matei - Stanciu 2000, Pl.
132/7; 11. Zalău - Hd. Mihai Viteazu 104-106, SXVII/1980, Matei - Stanciu 2000, Pl. 265/7; 12.
Zalău - Bd. Mihai Viteazu 104-106, SXVJI, 265/7; 13. Zalău - Bd. Mihai Viteazu 104-106,
SXVI/1980, tvlatei - Stanciu 2000, Pl.; 14. Zalău - Bd. Mihai Viteazu 104-106, L7, Matei - Stanciu
2000, PL 262/16;
3.2. Fără buză, ctt mar;gină dreaptă - Ohne ausgepriigten F.and:. 15. Lazuri - Lubi Tag, Matei - Stanciu 2000,
Pl. 121/4;
3.3. J:ară buz/i, cu maTginea Îndoită spre extetior - Mit nach auj!en a1ugewinkeltem Rond: 16. Zalău - Bd. :Mihai
Vitea:w 104-106, SVIIT/1978, Matei - Stanciu 2000, PI. 236/7;
4. l:'unduri de vase - 7'opfb0de. : 17. Hereclean, LS, Matei - Stanciu 2000, Pl. 75/ 11; 4.1. C11 umbo - Mit
umhO". 18. Hcreclean, L S, Matei - Stanciu 2000. Pl. 78/5; 4. 2. Plat - Flad1: 19. Pctea - Vamă, S12a.
Corn l. 4; 4. 3. Cu tală 'ăurită- DunfJlikhert. 20. H ercclean, G r.3., 1'.1atci - Stanciu 2000, Pl. 81/14;
t
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1.2. 1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
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Harta 4. Ceramică germanică în nordvestul României- G ermanische Kc.ramik
im im Nordwestcn Rurniini.ens.
1. Străchini - S chalen.
1.2. Străchini adânci - Tiefen Sca/en
1. 2. 1. Cu pere/i în unghi obtuz - Mit
stumpfwinkligen Wiinden: 1. Zalău - Bd.
Mihai Viteazu 104-106, SIV/1998, Matei
- Stanciu 2000, PL 314/9; 2. Zalău - Bd.
Mihai Viteazu 104-106, SV / 1998; 3.
Zalău - Bd. Mihai Viteazu 104-106, Ll,
Matei - Stanciu 2000, Pl. 159/7; 4. Zalău
- Bd. Mihai Viteazu 104-106, Ll, Matei Stanciu 2000, Pl. 160/1; 5. Panic Uroikert, Gr.2*, Matei - Stanciu 2000, PI.
132/10; 6. Zalău - Bd. Mihai Viteazu

104-106, L7, Matei - Stanciu 2000, Pl. 262/11;
1.2.2. Ct1 pereţi i'/obulari - Mit kuge!fom1igen Wiinden: 1. Petea - Vamă, S14, Compl. 14; 8. Zalău - Bd
.Mihai Viteazu 104-106, L1, Matei - Stanciu 2000, Pl. 171/9; 9. Badon, L'tră complex, Matei - Stanciu
2000, Pl. 83/1; 10. Petea - Vamă, S12a, Comp!. 4;
1.2.3. Cu buză neaccentuată, pereţi fn unghi asmfil - Mit unbetontem &nd, mit langen und spitzen Wiinden: 11.
Bcrveni - Holmoş , L1; 12. Petea - Vamă, S14, C3; 13. Zalău - Bd. Mihai Viteazu 104-106, L7, Matei
- Stanciu 2000, Pl 262/13;
1.2.4. Cu buză lungă, pereţi în 1mghi ascuţit- Mit iangem Rand und Wânde in spitzem Winkef. 14. Lazuri - Lubi
tag, Sf.15/ 1995, Matei - Stanciu 2000, Pl. 95/4; 15. Zalău - Bd. Mihai Viteazu 104-106, SN/1998,
Matei - Stanciu 2000, Pl. 314/8;
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2.1.
2.2.
2.3.

I (arta 5. Ceramica germanică în nordvcstul României - Gettnanische Keramik
im im Nordwestcn Rumănieos.

2. Castroane - S chiisse/11.
2. Castroane biconice - Bikonishen Schiisse/11
2.1. Cu pereţii în unghi - Mit .ipitZ?Jlinkligcn
Wânden: 1. Apa - Moşia Brazilor, compl.

' -„.,.

27; 2. Apa - Moşia Brazilor, compL 32; 3.
Doh - La Izvoare, Matei - Stanciu 2000,
Pl. 63/7; 4. Hcrcclean, IA, Matei - St.anciu
2000, Pl. 72/9; 5. Panic - Uroikert„ Gr2*,
Matei - Stanciu 2000, PL 132/ 6; 6. Fetea Vamă. S14, C3; 7. Petea - Vamă, S14, Cl;
8. Zalău - B<l. Mihai Viteazu 104-106,
SID/1998, Matei - Standu 2000, PI.
312/8; 9. Zalău - Bd. Mihai Viteazu 104106, STV /1998, Matei- Stanciu 2000. Pl. 314/5;

2.2. Cu pereţii armifi la diametrul maxim - Mit gebogenen Wănden an maximalen D1m:hschnitt: 10. Badon, Matei
- Standu 2000, PL 82/10; 11. Hcreclean, IA, Matei - Stanciu 2000; Pl. 72/18; 12. Petea - Vamă, S14,
compl. 3;
2.3. Cu eretii bombaţi- Mitku elformi etl Wiinden: 13. Hcreclean, L 5, Matei - Stanciu 2000, PI. 76/7;
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Harta 6. Răspândirea descoperirilor de ceramică dacică cu ornamente plastice, a ceramicii fi.ne negre
modelată cu mâna germanică şi a opaiţelor dacice - Verbreitung der dakischen Kerami~funden, mit den
plastischen Verzjerungen; dergermanischen schwarz.en handt,emachten Feinkeramikfanden und der dakischen
Schalenlampen
1. Apa - Moşia Brazilor, complexe ceramică Przeworsk; 2. Badon, Marei - St~ciu 2000, Pl. 82/7,

10, pi. 83/1, ceramică Przeworsk; 3. Bădăcin - Vatra Bătrân ă, Pop 1997, 468, brâu alveolat,
butoni; 4. J3crvcni - Cetate, Nemeti - Gindele 1997, pl. Vll/7, pl. VIII/1, brâu alveolat, butoni,
opaiţ dacic; 5. Berveni - La canal, N emeti - Gindele 1997, opaiţ dacic; 6. Berveni - Jlolmos; 7.
Cămin - Zona crucii, Nemeti - G indde 1997, pl. VII/4, 5, brâu alveolat, butoni; 8. Crasna - IAS,
Matei - Stanciu 2000, pl. 321/4, brâu alveolat, butoni; 9. Culciu Marc, Stanciu 1995, pi.
XXXVII/23 opaiţ dacic; 10. Doh - La Izvoare, brâu alveolat, butoni ,ceram ică Przeworsk, Matei
- Stanciu 2000, pl. 63; 11. J lereclcan, complexe cu ceramică Przeworsk + brâu alveolat, butoni;
opaiţ dacic + Ceramică Przeworsk + brâu alveolat, buton~ ceramică Przcworsk; 12. Lăpuşel,
Matei - Stanciu 2000, pl. 124/8, ceramică Przeworsk; 13. Lazuri - Lubi Tag, complexe cu
ceramică Pr.tcworsk + brâu alveolat, butoni; ceaşcă + brâu alveolat, butoni; ceramica Przeworsk;
14. Lazuri - Râtul lui Bela, numai opaiţ; 15. Medieşu Aurit, Dumitraşcu - J3adcr 1967, brâu
alveolat, butoni; 16. J'vfirşid - Pe Luncă, Matei - Stanciu 2000, pi. 126/11, 12, brâu alveolat,
butoni; 17. Moft.inul Mic - Pe deal, buton, Nemeti - Gindele 1997, pl. IX/4, brâu alveolat, butoni;
18. Petea - Vaină, complex cu ceramică Po.eworsk; ceramică Pr.1:eworsk + brâu alveolat, butoni;
19. Pe.cicei - Keller tag, complex cu brâu alveolat; 20. Panic - Uroikert, complex cu ceramică
Przeworsk- 21. Recea - Valea Călăbuciu, Pop 1997, 473, brâu alveolat, butoni; 22. Săcăşeni - La
Canal, Ne~eti - Gindele 1997, pl. XIV/ 4, brâu alveolat, butoni; 23. Sâncrai~l Silvaniei, Matei :-Stanciu 2000, pl. 137 /9, 1O, ceramică Przeworsk; 24. Suplacu de .Barcău - T.a~1ş, comp~cx cu opaiţ
dacic; 25. Supuru de Sus - Togul Cosmii; 26. Valcău de Jos - Pc Şes, Matei - Stanou 2000, pl.
65/6, opaiţ dacic; 27. Zalău - ISCilJ, Matei- Stanciu 2000, pi. 329/3, pl. 330/11, 12, ~). 331!10,
334/8 brâu alveolat, butoni; 28. Zalău - Bd. Mibai Viteazu 104-106, complexe cu opaiţ, opaiţ+
brâu alveolat, butoni; opaiţ+ brâu alveolat, butoni+ ceramică Przcworsk; ceramicii Przeworsk;
85
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Grupuri de co11texte - P11ndkontextgruppen
Legendă -

Legenda
dacic - Dakische S chalenlampe; 2. Ceramică germanică - Germanische Keramik; 3. Ceramică
dacică - Dakische Keramik; 4. Ceramică modelată cu mâna - Handgemachte Keramik; 5. Ceramică
modelată la roată - Scheibengehrehte Keramik; 6. Ceramică zgrunţuroasă - Rauhe Keramik; 7. Ceramică
ştampilată - Ein..~estempelte Keramik; 8. Ceramică lustruită - Ein..~egkitte Keramik; 9. Ceramică import
roman? - Riimische lmportkeramik?
Opaiţ

Grupul Ia. Contexte cu ceramică germanică, numai cu ceramică

modelată

cu mâna

Grnppe la. Fundkontexte mit1.ermanischer und handgemachter Keramik
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Grnpul lb. Contexte cu ceramică germanică ~i ceramică modelată la roată.
Gmppe lb. Fundkontexte mitgermanischer 1md scheibengedrehter Keramik
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Probleme privind ceramica dacică şi germanică din nord-vestul României
Grupul Ic. Contexte cu ceramică gennanică, ceramică modelată la roată, zgrunţuroasă, ştampilată şi
lustruită - Gruppe Te. F11ndkontexte mit „~rmanischer und rauher, eingestempelter, geglătter scheibengedrehter
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Grupul In). Contexte cu ceramică germanică şi dacică şi ceramică modelată la roată

Cmppe JIb. Fundkontexte mit germanischer und dakischer und scheibengedrehter Keramzk
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Grupul llc. Contexte cu ceramică germanică şi dacică, ceramică modelată la roată, zgrunţuroasă,
- Gmppe Ilc. Fundkontexte mit ,germanischer und dakischer und rauher, eingestiimpelter,

ştampilat.ă şi lustruită

gegkitter scheibengedrehter Keramik

Grupul illa. Contexte cu ceramică

dacică,

numai cu ceramică

modelată

cu mâna

Gruppe Ilia. Fundkontexte mit dakischer und nur mit handgemachter Kera1nik

Grupul ilic. Contexte cu ceramică dacică, ceramică modelată la roat.ă, zgrunţuroasă,
lustruită -

ştampilată şi

Gn1ppe lift: I'undkontexte mit dakischer 11nd rauher, eingestempelter, gegldtter scheibengedrehter Keramik
................. 12

f[ ~
I
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Grupul I Vc. Contexte cu opaiţe,

fără ceramică dacică sau gennanică - Gmppe Wc. Fundkontexte mit
Scha/enlampen, ohne germanische oder dakische Keramik
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Elemente de habitat medieval timpuriu în nord-vestul României. Locuinţe
din secolele VII-IX descoperite pe teritoriul judeţului Sălaj

şi

anexe

Dan RĂCUEŢ-CRJŞAN

Cercetările

arheologice desfăşurate în zona de NV a României privind perioada cronologică
de secolele Vll-IX, s-au soldat cu obţinerea de informaţii şi date cronologice importante
în cunoaşterea realităţilor materiale şi spirituale ce caracterizau comunităţile umane <lin acest spaţiu
geografic. Pe teritoriul actualului judeţ Sălaj, cercetările de suprafaţă desfăşurate până în prezent au dus
la punerea în evidenţă a numeroase puncte de interes arheologic. Din păcate, foarte puţine situri
medievale timpurii au fost cercetate prin sondaje sau săpături arheologice sistematice.
Locuinţele şi anexele ce vor fi prezentate în rândurile ce urmează au fost identificate şi
cercetate în timpul săpăturilor arheologice sistematice sau de salvare desfăşurate în anii 1998, 1999 în
siturile de la: Panic - La Blocuri, Badon - La răs1.ignire, Cuceu - Valea Bochii, Popeni - Pe pogor şi
Fericei - Keller Tag (Pl. I). Complexele cercetate vor fi prezentate în ordinea descoperirii lor.
repre:i:entată

A) Pa11ic - La Blocuri
Aşezarea de la Panic - La Blocuri este situată pe terenul fostei Ferme nr. 2 lAS Zalău, pe
partea dreaptă a şoselei Zalău - Şinueu - Oradea la cca. 7,5-8 km vest de centrul oraşului Zalău.
Administrativ, terenul pe ca.re se află aşezarea, aparţine oraşului Zalău, B-dul 1v1ihai Viteazul, nr. 105106.
Cercetările arheologice sistcma tice din acest punct au debutat în anul 197 6 (Matei 1983, p.
321), având ca rezultat descoperirea unei aşezări de epocă romană peste care s-a suprapus o aşezare
slavă timpurie. Alături de aceste ori:wnturi a fost sesizat şi un nivel de locuire datând din secolele VIIVIII.
Campania de cercetări desfăşurată în anul 1998 a avut un caracter de salvare datorită lucrărilor
de moderniza.re a şoselei Zalău - Satu Mare (Băcueţ-C rişan 2000, p. 147-154). S-au trasat un număr de
şase secţiuni, orientate paralel cu şoseaua, complexe cu material arheologic medieval timpuriu fund
descoperite numai în secţiunile SI, SII, SUI şi Caseta A. În secţiunile amintite mai sus situaţia
stratigrafică se prezintă astfel: humus, strat modern, strat negru, strat gălbui maroniu, steril galben. În
săpătură au fost surprinse mai multc complexe databile în secolele VII- VIII: locuinţele L1 şi L7,
groapa GrA şi un cuptor scobit în lut (steril).
Locuinţa L1 (cercetată în SI şi Caseta A; Pl. 11). Complexul este uşor adâncit, fiind sesizat la
adâncimea de -0,40 ro în SI şi la -0,45/0,50 în Caseta A. Conturul locuinţei este oval-alungit, fundul
adâncindu-se până la -0,60 m în Caseta A şi -0,45 m în SI. Instalaţia de foc este constituită dintr-o
vatră de lut, arsă la roşu, surprinsă în SI la adâncimea de -0,40 m faţă de actualul nivel de călcare. Este
posibil să fi fost prevăzută cu o gardină din pietre de râu, deoarece în jurul acesteia se găseau multe
pietre răspândite, dintre care unele prezentJtu urme puternice de ardere. Spre latura de nord a casetei,
pc marginea conturului locuinţei în exteriorul acesteia, au fost surprinse urmele a doi stâlpi. Acest
complex (Ll) suprapunea o locuinţă slavă timpurie de tip adâncit Pe larura nordică a Casetei A, la
adâncimea de -0,45 m, în exteriorul complexului Ll, fond sesizate urmele cuptomlui locuinţei slave
(Pl. II).
Locuinţa Ll (cercetată în SII; Pl. III). Complexul a fost sesizat la adâncimea de -0,70 ro faţă de
nivelul actual de călcare. D eoarece nu a fost cercetată în întregime, fiind surprins numai un colţ al
acesteia, putem doar să presupunem că este de formă patrulateră. Locuinţa este uşor adâncită în
sterilul gălbui, cu podeaua situată la adâncimea de -1,00 ro. Umplutura ci consta în pământ negru
amestecat cu cărbune şi chirpici.
Groapa A (cercetată în S I; Pl. IV). Groapa este de formă circulară, uşor alungită cu fundul
alveolat. Complexul a fost sesizat la adâncimea de -0,60 m, fundul adâncindu-se până la -1,10 m.
Umplutura este constituită din pământ negru amestecat cu cărbune şi chirpici.
Cuptor pentru copt (cercetat în S II; Pl. V). Cuptorul se afla dispus la vest de locuinţa L7 la cca.
3,5 m de aceasta. Conturul cuptorului a fost sesizat la adâncimea de -0,85 m, este săpat în stratul steril
galben, având o formă circulară, cu bolta distrusă <lin vechime, presupunere determinată de faptul că
pe vatră nu au fost descoperite fragmente din aceasta. Vatra surprinsă la adâncimea de -1,00 m şi o
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Elemente de habitat medieval timpuriu în nord-vestul României. Locuinţe şi anexe
din secolele VII-IX descoperite pe teritoriul judeţului Sălaj
Dan BÂCUEŢ-CR!ŞAN

Cercetările arheologice desfăşurate în zona <le NV a României privind perioada cronologică
reprezentată de secolele VII-IX, s-au soldat cu obţinerea de informaţii ~i d~te cronolo~ce importan~e
în cunoaşterea realităţilor materiale şi spirituale ce caracterizau comurutăţile umane din acest spaţtu
geografic. Pe teritoriul actualului jude\ Sălaj, cerce~rile de suprafaţ~ des~aşur~te până în preze?t au .<lu~
la punerea în evidenţă a numeroase puncte de mteres ar~eologic. ~tn .pacate'. foarte puţtne situri
medievale timpurii au fost cercetate prin sondaje sau săpătun arheologice sistematice.
.
.
.
Locuinţde şi anexdc ce vor fi prezentate în rândurile ce urmează a~ fos~. 1dent:1ficate .ş1
cercetate în timpul săpăturilor arheologice sistematice sau de salvare desfăşur~~e tn a~ 1998, 1999 m
siturile de la: Panic - La Blocuri, Badon - La răstignire, Cuceu - Valea Bochii, Popen1 - Pc pogor ş1
Perieci - Keller Tag (Pl. I). Complexele cercetate vor fi prezentate în ordinea descoperirii lor.

A) Panic - La Blocuri

.

Aşezarea de la Panic - La Blocuri este situată pe terenul fostei Ferme nr. 2 IAS Z~u, ,!'e
partea dreaptă a şoselei Zalău - Şimleu - Oradea la cca. 7,~ km vest de c.en~. oraşului Zalău.
Administrativ, terenul pe care se află aşe~area, aparţine oraşului Zalău, B-dul Mihai Viteazul., nr. 105-

106.
Cercetările arheologice sistematice din acest punct au debutat în anul 1976 (Matei 1983, p.
321), având ca rezultat descoperirea unei aşezări de epocă romană peste care s-a suprapus o aşe:.:are
slavă timpurie. Alături <le aceste orizonturi a fost sesizat şi un nivel de locuire datând din secolele VlIVIII.
Campania de cercetări desfăşurată în anul 1998 a avut un caracter de salvare datorită lucrărilor
de modernizare a şoselei Zalău - Satu Mare (Băcueţ-Crişan 2000, p. 147-154). S-au trasat un număr de
şase secţiuni, orientate paralel cu şoseaua, complexe cu material arheologic medieval timpuriu fiind
descoperite numai în secţiunile SI, SIT, Sill şi Caseta A. În secţiunile amintite mai sus situaţia
stratigrafică se prezintă astfel: humus, strat modern, strat negru, strat gălbui maroniu, steril galben. În
săpătură au fost surprinse mai multe complexe databile în secolde VII-VIII: locuinţele L1 şi L7,
groapa Gri\ şi un cuptor scobit în lut (steril).
Locuinţa L1 (cercetată în Sl şi Caseta A; Pl. ll). Complexul este uşor adâncit, fiind sesizat la
adâncimea de -0,40 m în SI şi la -0,45/0,50 în Caseta A. Conturul locuinţei este oval-alungit, fundul
adâncindu-se până la -0,60 m în Caseta A şi -0,45 m în SJ. Instalaţia de foc este constituită dintr-o
vatră <le lut, arsă la roşu, surprinsă în SI la adâncimea de -0,40 m faţă de actualul nivel de călcare. Este
posibil să fi fost prevăzută cu o gardină din pietre de râu, deoarece în jurul acesteia se găseau multe
pietre răspândite, dintre care unele prezentau urme puternice de ardere. Spre latura de nord a casetei,
pc marginea conturului locuinţei în exteriorul acesteia, au fost surprinse urmele a doi stâlpi. Acest
complex (Ll) suprapunea o locuinţă slavă timpurie de tip adâncit. Pe latura nordică a Casetei A, la
adâncimea de -0,45 m, în exteriorul complexului Ll, fiind sesizate urmele cuptonilui locuinţei slave
(Pl. ll).
lJJcuinţa Ll (cercetată în SII; Pl. III). Complexul a fost sesizat la adâncimea de -0,70 m faţă de
nivelul actual de călcare. Deoarece nu a fost cercetată în întregime, fiind surprins numai un colţ al
acesteia, putem doar să presupunem că este de formă patrulateră. Locuinţa este uşor adâncită în
sterilul gălbui, cu podeaua situată la adâncimea de -1,00 m. Umplutura ei consta în pământ negru
amestecat cu cărbune şi chirpici.
Groapa A (cercetată în S I; Pl. IV). Groapa este de formă circulară, uşor alungită cu fundul
alveolat. Complexul a fost sesizat la adâncimea de -0,60 m, fundul adâncindu-se până la -1,10 m.
Umplutura este constituită din pământ negru amestecat cu cărbune şi chirpici.
Cuptor pentrn copt (cercetat în S II; Pl. V). Cuptorul se afla dispus la vest de locuinţa L7 la cca.
3,5 m de aceasta. Contun1l cuptorului a fost sesizat la adâncimea de -0,85 m, este săpat în stratul steril
galben, având o formă circulară, cu bolta distrusă din vechime, presupunere determinată de faptul că
pe vatră nu au fost descoperite fragmente din aceasta. Vatra surprinsă la adâncimea de -1 ,00 m şi o
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mică parte din peretele cuptorului care s-a mai păstrat, sunt arse la roşu. La demontarea vetrei s-a
constatat că sub aceasta se afla un strat de pietre şi oase de animale, legate între ele cu Iul galben clin
stratul steril. Groapa de deservire a cuptorului este de formă ovală, fundul acesteia adâncindu-se până
la -1,25 m faţă de nivelul actual de călcare, fiinJ umplută cu pământ negru amestecat cu cărbune,
chirpici şi oase. Cuptorul era protejat de un acoperiş (probabil un şopron), prezenţa acestuia fiind
sesizată prin urmele unor gropi de stâlp, în număr de şase, dispuse în jurul cuptorului.

B) Badon - La răsfi..~nire
Cercetările

arheologice de salvare desfăşurate în martie 1999, au fost determinate de lucrările
de modernizare a liniilor de telefonie ce au constat în săparea unui şanţ pentru introducerea cablului
optic, pe partea dreaptă a şoselei Zalău - Bac.Ion (Băcueţ-Crişan - Băcueţ-Crişan 2000c, p. 499-501).
În apropiere de localitatea Badon, în punctul numit „La răstignire", în profilul şanţului excavat
şi în pământul aruncat, au fost descoperite fragmente ceramice medievale timpurii indicând
străpungerea unui nivel de locuire din această perioadă, fapt ce a determinat efectuarea unei săpături
de salvare, săpătură soldată cu descoperirea unei l ocuin~e (Pl. VI).
În zona respectivă a fost deschisă o casetă cu dimensiunile de 10x3 m. Din punct de vedete
stratigrafic situaţia se prezintă astfel: O - -0,20 m strat negricios arat, -0,20 - -0,35 m strat negru cu
materiale arheologice, de la -0,35 m steril gălbui. La adâncimea de .-0,25 - -0,30 m a fost surprinsă o
aglomerare de pietre, dintre care unele erau arse. Pe aceste pietre care proveneau probabil de la un
cuptor de tip pietrar (sau o vatră mărginită cu pietre) dezafectat, a fost descoperită o parte dintr-o oală
fără toarte.
Alături de această aglomerare de pietre, în casetă au mai fost surprinse două gropi de stâlp.
Prima groapă de stâlp (Gr.a) a fost sesizată la adâncimea de -0,35 m, fundul ei ajungând până la -0,53
m. Cea de a doua groapă (Gr.b) a· fost sesizată la adâncimea de -0,30 m, fundul ei adâncindu-se până la
-0,55 ro faţă de nivelul actual <le călcare. Cele două gropi erau umplute cu pământ negru amestecat cu
chirpici şi cărbune de lemn ars. De asemenea, în ambele gropi au fost descoperite pietre utilizate
pentru icuirca stâlpilor.
Prezenţa celor două gropi de stâlp şi a resturilor de la instalaţia de foc de7.afectată, ne-a
convins că în caseta săpată a Cost surprinsă o locuinţă. Locuinţa este de suprafaţă ncadâncindu-se în
steril, fapt sesizat şi în profil. Materialul arheologic descoperit datează complexul în secolele VIII- IX.
C) C11ce1' - Valea Bochii
Localitatea Cuceu dependentă de oraşul Jibou este situată la extremitatea sudică a Dealurilor
Sălajului. Situl de la „Valea Bochii" se află amplasat în partea dreaptă a şoselei Zalău - Mirşid - Jibou,
vis-a-vis de fosta haltă CFR Cuceu. În anul 1978 Alexandru V. Matei (Muzeul Judeţean Zalău) a
efectuat în acest punct sondaje de verificare, ale căror rezultate au fos t publicate în 1994 (Stanciu Matei 1994, p. 135- 163).
Săpăturile arheologice efectuate în anul 1999 (lunile aprilie-iunie) în acest punct, au avut un
caracter <le salvare datorită lucrărilor de introducere a conductelor de gaz pe traseul Jibou - Zalău
(Băcueţ-Crişan - Băcueţ-Crişan 2000a, p. 32-33).
S-au trasat un număr de cinci secţiuni notate SI, SII, Slll, SIV, SV şi un număr de cinci casete
notate Cas. A, B, C, D şi E, fiind descoperite unnătoarele complexe dat.abile în secolele VIII-IX:
locuinţele L1, L2, L3, L4 şi gropile Gl, G2 şi G3.
Lominţa Lt (cercetată în SI şi Caseta A; PI. VII). Locuinţa este de tipul adâncit având o formă
aproximativ rectangulară cu colţurile mult rotunjite. Complexul s-a conturat la adâncimea de -0,30 m
în SI şi -0,30 respectiv -0,40 m în Caseta A. Fundul acesteia atingea adâncimea de -0,60 m. Instalaţia de
foc a locuinţei era constituită dintr-un cuptor scobit în bloc de lut cruţat, plasat la mijlocul laturii
estice. Bolta cuptorului era căzută pe vatra acestuia, vatră aflată la adâncimea de -0,55 m. Vatra
cuptorului era puternic arsă, realizându-se o crustă foarte rezistentă de culoare roşie-cărămizie cu o
grosime de 3-5 cm. În faţa cuptorului se afla groapa de deservire săpată în podeaua locuinţei,
conturată foarte bine la -0,60 m având fundul adâncit până la -0,74 m faţă de nivelul actual de călcare.
Umplutura gropii consta în cenuşă amestecată cu chirpici şi foarte multe pietre de râu. Pc latura sudică
a locuinţei se afla intrarea săpată în pantă. De asemenea pe fundul comple,~lui au fost sesizate urmele
a doi stâlpi de construqie, unul cu diametrul mai mare dispus aproximativ central, iar celălalt cu
diametrul mai mic dispus pe latura vestică a locuinţei.
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L..ocuinfa 1.2 (cercetată în SII şi Caseta B; PI. VTTT). I .ocu1nţa a fost conturată la adâncimea de 0,47 m în SII şi -0,48 m în Caseta B. Este de formă oval-alungită săpată în sterilul galben. Complexul
este de tip adâncit având mai multe faze de refacere.
I'undul locuinţei din prima fază de construcţie a fost surprins la adâncimea de -0,90/-0,95 m
faţă de nivelul actual de călcare, umplutura acesteia constând în pământ negru amestecat cu mult
cărbune. În a doua fază, locuinţa a fost mărită în lungime, peste umplutura vechii locuinţe a fost trasă
o lentilă sub~re de lut gălbu1, lentilă arsă mai târziu datorită incendierii locuinţei. În a a:eia fază,
locuinţa a fost lărgită, peste umplutura locuinţei din faza precedentă fiind trasă o lentilă de lut galben.
Instalaţia de foc a locuinţei din această fază (cuptor de tip pietrar distrus din vechime) era plasată la un
capăt al complexului, la o adâncime mai mică decât fundul acestuia. Pietrele folosite la construirea
cuptorului erau împrăştiate pe o parte a suprafeţei locuinţei.
LiJc11inţa LJ (cercetată în Caseta C; PI. lX). Locuinţa a fost cercetată doar parţial, este de formă
probabil oval-alungită, adâncită în sterilul gălbui. Complexul a fost surprins la adâncimea de -0,50 m.
fundul atingând adâncimea de -0,90 m faţă de nivelul actual de călcare. Pc fundul locuinţei a fost
descoperită o aglomerare de pietre de râu ce prezentau urrne de ardere, pietre care proveneau probabil
de la instala~a de foc. Umplutura complexului consta în pământ negru amestecat cu cărbune şi
chirpici.
L.JJcuinfa LJ1. (cercetată în SIV şi Caseta D; Pl. X). Locuinţa este de formă neregulată adâncită în
sterilul gălbui. Complexul a fost conturat la adâncimea de -0,60 m, a fost săpat în trepte, fundul
acestuia adâncindu-se până la -1,10 m faţă de nivelul actual de călcare. Din păcate locu1nţa nu a fost
cercetată în întregime, în suprafaţa săpată nefiind surprinsă instalai:ia de foc. Io exteriorul complexului
au fost sesizate urmele a trei gropi de stâlp plasate în partea de sud a acestuia. De asemenea, în
interiorul locuinţei au fost descoperite bucăţi mari de lemn ars care proveneau de la unul din stâlpii
interiori ai complcxulu1, stâlp ars şi prăbuşit pe loc 1n urma incendierii locuinţei.
Groapa G1 (cercetată în SIT; PI. XI). Groapa a fost surprinsă la adâncimea de -0,47 m, fundul
atingând adâncimea de -0.57 m. Complexul este de formă ovală cu fundul drept. Umplutura acestuia
consta în pământ negru amestecat cu puţin chirpici şi fragmente ceramice. Groapa se află dispusă la
cca. 30 cm de locuinţa L2.
Groapa G2 (cercetată în S II; Pl. XI). Groapa a fost surprinsă la adâncimea de -0,56 m, a fost
săpată în sterilul gălbui, fundul atingând adâncimea de -0,70 m. Complexul este de formă aproximativ
circulară, umplutura sa constând în pământ negru amestecat cu foarte puţin chirpici. Groapa se află
dispusă la cca. 2,5 m de locuinţa L2.
Groapa G3 (cercetată în S II; Pl. XI). Groapa a fost sesizată la adâncimea de -0,45 m, a fost
săpată În sterilul gă lbui , fundul atingând adâncimea de -0,55 m. Umplutura complexului consta în
pământ negru amestecat cu chirpici. Groapa se afla dispusă la cca. 1,30 m faţă de locuinţa L3.

D) Popeni-Pe pogor
Localitatea Popeni (corn. tvfuşid) este situată la extremitatea sudică a Dealurilor Sălajului, pe
traseul şoselei Zalău - Jibou. Situl arheologic se află amplasat în partea dreaptă a şoselei Zalău - Mirşid
- Jibou, aproximativ vis-a vis de fosta haltă CFR Cuceu. În acest punct au mai fost efectuate cercetări
arheologice de către Al. V. Matei (Muzeul Judeţean Zalău) în anii 1978-1979, re7.ultatele fiind
publicate în 1994 (Stanciu - Matei 1994, p. 135- 163).
Săpăturile arheologice derulate în anul 1999 (lunile aprilie-iunie) au avut un caracter de salvare
datorită lucrărilor de introducere a conductelor de gaz pe traseul Jibou - Zalău (Băcueţ-Crişan 13ăcueţ-Crişan 2000b, p. 78). Secţiunile trasate în acest punct sunt în număr de şapte la care se adaugă
şi câteva casete. Deoarece săpăturile arheologice din acest punct au fost efectuate În continuarea celor
din punctul Cuceu - Valea Bochii, pc acelaşi traseu al conductei de gaz, cele două situri fiind situare la
o distanţă relativ mică unul faţă de celălalt, numerotarea secţiwiilor realizate În acest punct s-a efectuat
în continuarea celor executate la Cuceu - Valea Bochii. În săpătură au fost surprinse câteva complexe
medievale timpurii databile în secolele Vili-IX: locuinţele L6 şi L7 şi complexele notate cu A şi B.
ucrlinţa L6 (cercetată în SX; Pl. XII). Locuinţa este de formă aproximativ dreptunghiulară cu
colţurile rotunjite, săpată în sterilul gălbui. Complexul s-a conturat la adâncimea de -0,20 m, fundul
acestuia atingând adâncimea de -0,46 m. Nu a fost descoperită nici o instalaţie pentru foc. Pc fundul
locuinţei s-au conturat urmele circulare ale unor stilpi sau pari.
L!Jcuinfa Ll (cercetată În SXffi; PI. XTTT). T.ocuinta este de formă oval-alungită, s-a conturat la
adâncimea de -0,23 m fiind săpată în sterilul gălbui cu fundul atingând adâncimea de -0,60 rn faţă de
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nivelul actual de călcare. Nici acest complex nu era prevă?.ut cu instalatie pentru foc. Pe fundul
acesruia a fost sesizată o singură groapă de stâlp.
Complexul A (cercetat în SVH, ulterior mult lărgită; PI. XIV). Complexul a fost săpat în sterilul
gălbui, este de formă alungită şi a fost conturat la adâncimea de -0,26 m, fundul atingând adâncimea de
-0,56 m. Pe fundul acestuia au fost descoperite pietre de râu şi blocllri c.le micaşist. De asemenea tot pe
func.lul complexului au fost sesizate urmele a mai multor stâlpi şi pari.
Complexul B (cercetat în SVJT ulterior mult lărgită; Pl. XV). Complexul 13 a fost conturat la
adâncimea de -0,22 m, este de fonnă alungită măsurând 11,5 m. Este săpat în sterilul gălbui, fundul
este alveolat, atingând în punctul maxim adâncimea de -0,90 m. Pe fundul complexului au fost
descoperite numeroase pietre de râu şi blocuri de micaşist dispuse oarecum de-alungul complexului.
De asemenea tot pe fundul complexului au fost sesizate gropile mai multor pari sau stâlpi mai subţiri.
Gropi de pari au apărut şi pe cele două laturi lungi. Complexul a fost incendiat, gropile parilor fiind
pline cu lemn carbonizat. P e fundul acesruia, aflându-se de asemenea un strar subţire de lemn ars.
Caracteristicile complexului, lungi.mea mare, dar mai ales faptul că este foarte îngust, ne-a determinat
să considerăm această construc~e ca având un cu totul alt rol decât cel de locuinţă.

b) Pericei- KellerTag
Silul arheologic de la Perieci - Keller Tag este situat în partea. stângă a şoselei Vârşolţ - Şimleu
Silvaniei, pe a doua terasă a râului Crasna la cca. 1 km de primele case ale loca1ităţii Perieci. Situl a fost
identificat în urma unor cercetiri de suprafaţă efectuate în toamna anului 1984, aici fiind depistată o
aşe:tare neolitică (Lak6 1986, p. 50). În anul 1999 în luna august, au fost desfăşurate cercetări
arheologice sistematice (săpături conduse de Sanda Băcueţ-Crişan, Muzeul Zalău) pentru a stabili
stratigrafia ş i caracteni.l aşezării neolitice din acest punct. Complexele arheologice identificate aparţin
în primul rând perioadei neolitice, alături de care au fost cercetate şi câteva complexe din epoca
bronzului precum şi o groapă din secolul TT d. C:h. Pe lângă toate aceste complexe, a fost descoperită şi
o locuinţă medievală timpurie Q.A) care se datează - probabil - în prima jumătate a secolului VII
(Băcueţ-Crişan - Băcueţ-Crişan 2000c, p. 502-505). Cercetările au continuat şi în anul 2000 (cercetări
arheologice conduse de Sanda 13ăcueţ-Crişan, Muzeul Zalău), identificându-se mai multe locuinţe
neolitice, nefiind descoperite însă alte complexe medievale timpurii.
Locuinţa L4 (cercetată în SIII, Caseta S şi Caseta 2; PL X:Vl). Unul din colţurile locuinţei a fost
surprins în Caseta 2 la adâncimt..-a de -0,45 m faţă de nivelul actual de călcare. Un alt colţ a fost
identificat în SIU între metrii O - 1 la adâncimea de -0,50 m. Ulterior a fost deschisă caseta C5 în care
la -0,62/-0,69 m a fost atinsă podeaua, constatându-se că locuinţa este de tipul adâncit.
Deoarece nu a fost dezvelită în întregime, nu avem surprinse decât parţial cele patru laturi ale
complexului, fiind identificate doar două din colţurile acesteia, în fiecare colţ aflându-se câte un stâlp.
După dispunerea laturilor surprinse, putem stabili cu siguranţă că locuinţa era de formă patrulateră cu
colţurile rotunjite.
În profilul sudic al Casetei 5, la adâncimea de -0,50 m faţă de nivelul actual <le călcare a fost
descoperit cuptorul locuinţei. Acesta este de tip pietrar, cu vatra arsă la roşu, surprinsă la -0,60 m. f n
faţa cuptorului au fost sesizate urme ale unor pari din lemn ce proveneau de la un gard făcut probabil
din nuiele împletite, gard ce avea rolul de a proteja cuptorul. De asemenea, au mai fost surprinse
urmele unor stâlpi mai subµri decât cei dispuşi în colţurile locuinţei, precum şi un stâlp plasat în
centrul complexului. Interesantă este o „groapă" de formă dreptunghiulară cu fundul drept a cărei
utilitate nu o cunoaştem încă.
Consideraţii asupra

complexei.or descoperile
arheologice desfăşurate în anii 1998-1999 pe teritoriul judeţu.lui Sălaj, au dus la
descoperirea mai multor complexe medievale timpurii (locuinţe, construcţii anexe, cuptoare, gropi)
încadrate cronologic în perioada secolelor VII-IX. În aşezarea de la Panic - La 13locuri. au fost
cercetate două locuinţe, I ,l <le formă alungită şi J ,7 de formă probabil patrulateră cu colţurile rotunjite,
amândouă de tip adâncit, o groapă şi un cuptor adăpostit sub un şopron, complexele fiind datate în
secolele VII-VIII. La Cuceu - Valea Hochii au fost cercetate patru locuinţe de tip adâncit şi trei gropi
datate în secolele VIII- IX. Tn punctul P openi - Pe pogor au fost cercetate mai multe complexe din
secolele VIII-IX: locuinţele L6 şi L7 (care sunt probabil construcţii cu caracter sezonier) şi complexele
A şi B considerate de către noi ca fiind - probabil - şoproane. La Badoo în punctul „La răstignire" a
fost identificată o locuinţă de suprafaţă de formă rectangulară datată în secolele VJTI-IX. De asemenea
Săpărurile
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la Perieci - Keller Tag a fost cercetată o locuinţă de tipul a<lânc1t şi de fom1ă patrulateră cu colţurile
rotunjite, complex datat în prima jumătate a secolului VII.
Rezultatele cercetărilor desfăşurate arată prezenţa în cadrnl aşc-.tărilor, încadrate cronologic în
perioada secolelor VII-IX, a mai multor tipuri de complexe: locuinţe, constn1qii anexe, gropi şi
cuptoare. Locuinţele cercetate sunt în marea majoritate de tipul adâncit, cxcep~e făcând cea de la
Badon - La răstignire care este de suprafaţă. Aceste locuinţe săpate în sterilul arheologic, nu pot fi
considerate ca fiind bordeie, deoarece se adâncesc în steril cu maxim 50/60 cm faţă de nivelul
contemporan lor de călcare. De altfe~ cel mai bine reprezentat pc parcursul perioadei secolelor VTTIX, este tipul de locuinţă semiadâncită, cu înălţimea pereţilor săpa~ în pământ variind între 0,30 şi 0,80
m (Cosma 1996, p. 264). Planimetria locuinţelor cercetate, sugereuă prezenţa mai multor tipuri: ovalalungit, patrulater, dreptunghiular şi neregulat. Aceste tipuri de locuinţe sunt prezente pe tot teritoriul
transilvănean în secolele VIII-X (Cosma 1996, p. 264).
Referitor la clementele constructive ale pereţilor şi acoperişului locuinţelor cercetate,
constatăm că numai în câteva complexe au fost sesizate urmele unor pari sau stâlpi: Panic - La
Blocuri, locuinţa L 1, Badon - La răstignire, locuinţa de suprafaţă, Pericei - Kcller Tag, locuinţa IA,
Cuceu - Valea Hochii, locuinţele L1 şi TA, Popeni - Pe pogor, complexele L6 şi T,7. Stâlpii suni plasaţi
fie la colţurile locuinţelor, fie pe laturi sau în interiorul acestora, spre centru.
Instalaţii pentru foc, sau urme ale acestora, nu au fost descoperite decât în cinci complexe: Ll
de la Panic, locuinţa de la Badon, L1 şi T2 de la Cuceu şi IA <le la Perieci. Instala~e pentru foc
sesizate în complexele cercetate, sunt fie bine păstrate fie distruse <lin vechime, fiind şi acestea de mai
multe tipuri. Astfel, vatra de lut este prezentă în Ll de la Panic - La Blocuri, cuptorul de tip pietrar
este prezent în locuint-a de la Badon - La răstignire, în L2 de la Cuceu - Valea Bochii şi în L4 de la
Perieci - Keller Tag. O instalaţie pentru foc mai aparte este cuptorul scobit în bloc de lut cruţat,
cercetat în L 1 de la Cuceu - V alea Bochii.
/\lături <le locuinţe, în aşezările cercetate au fost descoperite şi câteva construcţii anexe
(şoproan e): la Panic - J ,a nlocuri un şopron ce adăpostea un cuptor pentru copt săpat în steril, iar la
Popeni - Pc pogor complexele A şi B. Complexele L6 şi L7 de la Popeni - Pc pogor considerate
locuinţe cu caracter sezonier, având dimensiuni mici şi lipsite <le instalaţii pcnlru foc, ar putea fi
interpretate şi ca fiind consLrucţii cu rol pur economic. La toate aceste tipuri de complexe, se adaugă şi
cele câteva gropi cercetate: Gr. A la Panic - La Blocuri şi gropile G1, GZ, G3 de la Cuceu - Valea
Bochii.
Săpăturile arheologice desfăşurate în nord-vestul României au dus la identificarea în mai multe
situri a unor astfel de complexe. În aşezarea de la Lăpuşel constatăm pre:tenţa locuinţei de suprafa~ă de
formă dreptunghiulară (Stanciu 1994, Pl. V, PI. Vlll) şi a celei adâncite având fonna literei L (Stanciu
1994, Pl. I). Locuinţele cercetate în 1978 la Popcni şi Cuceu sunt de tipul adâncit, de formă alungită
sau rectangulară cu colţurile rotunjite (Stanciu - Matei 1994, PI. I-Il/1). În judeţul Satu Mare la Culciu
Mare, în punctul ,,Boghilaz'', a fost cercetată o locuinţă dreptunghiulară cu colţurile rotunjite, adâncită
cu 25 cm într-un nivel brun-negricios (Stanciu 1996, p. 71). La Sanislău în punctul „Drumul spre
Horea" a fost cercetată parţial o locuinţă, probabil tot de formă rectangulară, cu colţurile rotunjite
(Stanciu 1996, p. 74). Gropi de tipul celor cercetate pe teritoriul judeţului Sălaj în aşC'.tătile amintite,
apar ş.i la Lăpuşcl (Stanciu 1994, Pl. XT-Xlll, Pl. XVll) sau la Popeni şi Cuceu, campania din 1978
(Stanciu - Ivi.atei 1994, p. 136).
Pentru alte zone ale Transilvanie~ constatăm <le asemenea, prezenţ:a în aşezările
contemporane cu cele cercetate în judeţul Sălaj, a mai multor tipuri de complexe. La Comana <le Jos au
fost cercetate locuinţe săpate în sol la diferite adâncimi, fiind săpate 14 bordeie şi 18 semibordcic
(Glodariu - Costea - Ciupea 1980, p. 70), cu planimetrie diversă, cu instalaţii de foc constând în
cuptoare d~ piatră şi de lut (Glodariu - Costea - Ciupea 1980, p. 83-85). De asemenea, constatăm
existenţa instala~or de foc amenajate în aer liber (vetre de foc) (Glodariu - Costea - Ciupea 1980, p.
85-86). Referitor la instala~e pentru foc pre?:ente în secolele VIII- X, cercetările desfăşurate în
Transilvania atestă pre:tenţa mai multor tipuri. Raportându-ne la tipologia reafo~ată de C. Cosma,
instalaţiile de foc cercetate în siturile prezentate mai sus, ar putea corespunde tipurilor I, III, IV şi VII
(Cosma 1996, p. 273).
Deşi în campania de cercetări din 1999, în aşezările de la Popcni şi Cuceu, nu au fost surprinse
instalaţii pentru foc amenajate în exteriorul complexelor, în campania de săpături din anul L978
desfăşurată în punctul Cuceu - Valea Rochii, a fost cercetată o vatră de foc amenajată în aer liber
(St.~mciu - Matei 1994, p. 136-137). Astfel de instalaţii de foc, amenajate în afara locuinţelor, se alătură
uşor
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celorlalte tipuri de complexe prezente în aşezările medievale timpurii. La Nuşfalău Qud. Sălaj),
arheologice cu caracter de salvare desfăşurate în punctul „Ţigoiul lui Benedek", s-au soldat
cu descoperirea unei vetre de foc amenajate în aer liber şi depistare-a urmelor a mai multor locuinţe
(Matei 1979, p. 481-482). În aşezarea de la Lăpuşel, alături de celelalte complexe identificate, au fost
cercetate două tipuri de instalaţii pentru foc amenajate în aer liber: un cuptor de piatră (Stanciu 1994,
p. 294, PI. XV1II) şi o vatră de lut ovală (Stanciu 1994, p. 294). La Dridu cuptoare pentru copt - de
tipul celui de la Panic - amenajate în afara locuinţelor, au fost descoperite în număr de 11, tlintre care
cele mai multe sunt dispuse în afara zonei ocupate de locuinţe: cinci în marginea aşezării, două în
spatele locuinţelor şi patru în rând cu bordeiele (Zaharia 1967, p. 74) dar nici unul nu a fost plasat sub
o construcţie protectoare. Şi la Bucov, cuptoarele pentru copt sunt plasate la periferia aşezării la
Bucov - Rotari a fost săpat un cuptor, iar la Bucov - Tioca au fost săpate patru cuptoare (Comşa
1978, p. 37- 39). De asemenea, ele sunt prezente în Moldova, cercetările de la Dodeşt-Vaslui au pus în
evidenţă existenţa mai multor cuptoare pentru copt, corespunzând cronologic aşezărilor din secolele
YJJT- TX ( fcodor 1984, p. 73-75) şi din secolele X- XI (feodor 1984, p. 113-114), astfel de cuptoare
fiind utilizate în Moldova pe tot parcursul celei de a doua jumătăţi a mileniului I d.Ch. (Teodor 1984,
p. 75).
Un complex asemănător celor descoperite la Popeni- Pe pogor în 1999 (L6 şi L7) a mai fost
cercetat în aceeaşi aşezare (Stanciu - Matei 1994, Pl. I) în campania tlin 1978 (Gr. 1), complex
considerat ca fiind o construcţie cu alt rol decât cel de locuin~ă (Stanciu - Matei 1994, p. 137). Deşi în
momentul executllrii săpăturilor, cele două complexe au fos1 considera1e ca fiind locuinţe (L6 şi L7),
totuşi caracteristicile acestora pledează mai degrabă în favoarea unor construcţii cu rol economic.
Cercetările arheologice, au pus în eviden\ă prezenţa în diferite zone geografice, a unor astfel de
complexe arheologice ce pun probleme în stabilirea cu cert1tuc.line a destinaţiei aces tora. Astfel, în
Banat, în aşezarea datată în secolul VIII de la Gomea - Căuniţa de Sus, complexele L2, L7 şi L8
considerate locuinţe, lipsite de instalaţii de foc (Ţeicu - Laz:irovici 1996, p. 29) şi având dimensiuni
reduse, se apropie caracteristic de complexele cercetate la Popeni, putând fi considerate şi acestea ca
fiind mai degrabă construcţii cu alt rol decât cel de locuinţă. Pentru astfel de construcţii, constatăm
unele analogii în mediul slavilor vestici, cum sunt descoperirile din Slovacia de I.a Laksarska Nova Ves
( l'omcikova 1991, p. 71- 73) sau de la Nitra - Mikov Dvor (Pusek 1991, PI. V /1, PI. VII/1) unde apar
asrfel de complexe de dimensiuni reduse, cu sau fără instalaţii pentru foc.
Dacă pentru complexul A cercetat la Popeni - Pc pogor, constatăm asemănări (în ceea cc
priveşte forma şi probabil şi destinaţia) cu L6, L7 şi cu (;r. 1 cercetată în 1978 (Stanciu - Matei 1994,
PI. I), pentru complexul B, cercetat în aceeaşi aşezare şi considerat ca fiind o construcţie anexă
(hambar, şopron), constatăm lipsa unor analogii pe teritoriul Transilvaniei şi chiar pe cel al României!
În unele aşe7.ări medievale timpurii, apar şanţuri de protecţie săpate fie printre locuinţe, fie în jurul
întregii aşezări (Kovalovs7.ki 1975, fig. 2), însă complexul .13 nu poate fi considerat ca fiind un şanţ
deoarece are un traiect drept, arc adâncime mică, iar pe cele două laturi lungi fiind sesizate mai multe
gropi de pari sau stâlpi, fapt ce pledează în favoarea ideii de construcţie-anexă. Posibile analogii pentru
acest complex constatăm în Ungaria în aşezarea avară târzie de la Epcrjes (Balint 1991, PI. XV1). În
Germania la Piiggen, a fost cercetată o construcţie de dimensiuni mari datată în secoldc VII-IX, puţin
adâncită în pământ şi lipsită de instalaţie pentru foc (Kurzhals - Litt - Weber 1987, p. 113-114),
caracteristicile acesteia pcrmiţ.ând încadrarea sa în categoria locuinţelor, spre deosebire de complexul
cercetat la Popcni. O altă posibilă analogie, o poate constitui ,Jocuinţa"/complexul 9 de epocă
romană, cercetată la T.azuri - J.ubi Tag (Matei - Stanciu 2000, p. 54-55, fig. 20/la-1 b), complex ale
cărui caracteristici (fonnă general dreptunghiulară, colţuri foarle rotunjite, margini neregulate, lungime
maximă 11,30 m, lăţime în zona centrală de 1,40 m) se apropie mult de cele ale complexului B de la
Popeni. Deocamdată, rămâne încă deschisă discuţia privind destinaţia complexului R, fiind necesară
sesi7.area altor analogii.
Cercetările arheologice desfăşurate în siturile de la Panic, Badon, Popeni, Cuccu şi Pericei în
anii 1998 şi 1999, vin să completeze lista siturilor medievale timpurii de pc teritoriul judeţului Sălaj
sondate arheologic, aducând un plus de informaţii despre civilizaţia secolelor VII-TX din zona de
nord-vest a României. Complexele cercetate precum şi malerialul arheologic descoperit, pledează în
favoarea necesit.ăpi extinderii săpăturilor în punctele mai sus amintite.
săpăturile
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Fi.ar/y Medieval Settkments in Northwestern Romania. Dwellings, Pits and Ovens discovered in counţy ef Sălaj; dating
between the 7'" and 9111 cenlury
(Abstract)
ln this stuc!J, the authorpresents the result.r of mrmt archaeological excavations, made in the counţy of Sălaj;
northwestem Romania. The settlements belong to the ear/y medieval period. The arr:haeokJgical sites are Panic - La
Blocuri, Badon - La răstignire, Cuceu - Valea 13ochii, Popeni - Pe pogor and Pericei - Keller Tag.
A) Panic - La Blocuri. The ear!J medieval discoveries consist of two dwelfings (Lt and l..J), one pit (GA)
and an oven. The settlement can be dated at the end ofthe 7"' and /he jint halfofthe 8"' century AD.
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B) Badon - La răstignire. The discovered pari of the em!J medieval .rettlement consisls onfy of one dwelling,
which can be dated at the 8'" and 9111 centuries AD.
C) Cuce11 - Valea Rochit: The earfy medieval settlement consists of.faur d111ellings (L1, 1..2, LJ and L4) and
three pits (G1, G2 and G3). The settlement ca11 be dated al the 81h and 9th cent11ries AD.
D) Popeni - Pe pogor. The earfy medieval discoveries consist offaur stmcl11res (L6, L7, and construction A
and B). The settlement can be dated at the 81h and 91h cent11ries AD.
·
E) Pericei - Keller Tag. The ear/y medieval discoveries consists of one dwelling (L4). The settlement can be
dated (possible) al the first halfofthe 71h century AD.
The presen/ed archaeological excavations ojfer ne111 iefOrmation on the ear!J medieval tivilization of
n011hwestem Romania.
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PI. T. Judeţul Sălaj. Siturile arheologice cercetate: 1. Panic - La Blocuri, 2. Badon - La răslignire, 3.
Cuceu - Valea B ochii, 4. Popeni - P c pogor, 5. Perieci - Keller T ag; - The map ofSăk!J Co11nţy.
Archaeologitvl sites: 1. Panic- La Blocuri, 2. Badon -1..a răstignire, 3. Cuce11- Valea Rochii, 4. Popeni- Pe

pogor, 5. Pericei - Keller Tag
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Elemente de habitat medieval timpuriu în N-V României
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Sondaje arheologice la biserica reformată din Hodod (jud. Satu Mare)
Daniela MARaJ-ISTRATE
Peter Levente Szocs

Localitatea Hodod se află în valea pârâului Maja, în zona nordică şi deluroasă a comitatului
medieval Solnocul de 1'v1ijloc. În prima menţiune docwnentară a localită{ii, în registrele papale din
1334, Hododul este una dintre localităţile cele mai bogate, preotul de aici plătind 10 denari. In 1368,
într-o hotărnicie, aşezarea este menţionată ca proprietate regală, dar în 1383 regina Elizabeta de Anjou
donează localitt'ltea împreună cu satele vecine familiei Jakcs din Coşeiu. Poziţia geografică şi strategică
avantajoasă a aşezării face ca l Iododul să devină centrul domeniului, familia proprietară ridicând aici şi
o cetate, a cărei primă menţionare se datează din 1199.
Biserica parohială era cea reformată, având hramul Sfântului Rege Ladislau. Edificiul se află pe
un promontoriu. În forma actuală, clădirea se datează din secolul al XV-iea, cu excepţia turnului, care a
fost refăcut în 1901. Poziţionarea asimetrică a sanctuarului faţă de navă, precum şi existenţa a două
ancadramente de fereastră în poziţie secundară, una cu arc semicircular iar cealaltă cu ogivă trilobată,
arată că biserica a fost construită în mai multe etape. Documentele din •Secolul al XV-iea arată că
familia Jakcs era patronul bisericii, precum şi o ramura acestei familii a folosit-o ca şi loc de
înmormântare. Acest fapt este confirmat şi de existenţa pietrelor funerare aflate în biserică. La ora
actuală însă nu sunt cunoscute fazele preliminare de construcţie nici inhumaţiile din şi în jurul bisericii,
deşi datorită degradării structurii de rezistenţă a clădiri, în anii 1991- 1995 au avut loc mai multe lucrări
de consolidare, periclitând şi distrugând atât situl arheologic cât şi monumentul.
Sondajele arheologice derulate în toamna anului 1999, singurele efectuate până acum cu ocazia
lucrărilor de consolidare, au fost impuse de necesitatea unor intervenţii <le urgenţă în zona turnului şi a
pereţilor vestici ai navei. Efectuarea cercetărilor arheologice au avut drept scop clarificarea etapelor de
construcţie şi a cronologici pentru zona cea mai afectată a bisericii, precum şi eventuala identificare a
c...uzelor care au dus la degradarea clădirii.
Au fost executate două sondaje arheologice: Sl (2x1,60 m.), în exterior, la intersecţia zidului
de vest al navei cu latura sudică a turnului şi S2 (2x2 ro.), în interior, perpendicular pe peretele de vest
al navei, amplasat în all.'Ul bisericii.
Sondajul nr. 1 are un plan triunghiular, datorită grinzii de beton care leagă turnul de peretele
vestic al navei. Stratigrafia superioară este distrusă de intervenţiile din anii 1991-1992, când a fost
realizată o centură de beton în jurul fundaţiilor bisericii, chiar sub nivelul de călcare actuală, precum şi
grinda mai sus amintitt"i. În acest sondaj, limita inferioară a pământului umblat coboară în medie la 2,09 ro. Sub nivelul grinzii de beton (-1,30 m.) se înregistrează un singur strat de umplutură, format
dintr-un lut galben castaniu, amestecat cu pământ negru, fragmente de piatră, pigmenţi de mortar,
resmri de oase umane. Pământul pare să fi fost răscolit exclusiv de înmormântările efectuate în
cimitirul din jurul bisericii. Solul viu este alcătuit din lentile succesive de lut galben şi lut cenuşiu.
Fundaţia turnului este adosată fundaţiei navei, este realizată din bolovani de piatră de
dimensiuni medii şi mari. Drept liant a fost folosit lut galben, care între timp a devenit nisip. Şanţul de
fundare s-a adâncit oblic pc lângă fundaţia navei, fără să o atingă, iar sub talpa fundaţiei bisericii şanţul
săpat pentru turn a fost foarte regulat, cu pereţi aproape perfect verticali. În secţiune fundaţia urmează
o linie verticală între -2,10 şi 4,00 m. Deasupra cotei de -2,10 m . zidăria este ieşită uşor în consolă,
urmând linia neregulată a şanţului. Ipotetic, acest decroş poate să marcheze o altă etapă de construcţie
(eventual fundaţia turnului din secolul al :XV-lea), dar cu toată această diferenţă, încă nu se poate vorbi
în stadiul actual al cercetărilor despre două etape de construcţie. Stratigrafia, fiind distrusă complet de
intervenţiile recente de consolidare, nu a făcut posibilă identificarea unui nivel de construcţie pentru
turn.
Fundaţia navei (a peretelui vestic) a fost cercetată în exterior de Sl şi în interior de S2. Talpa
funda~ei se află la -2,39 în exterior şi la -3,00 m. în interior. În exterior a fost surprinsă legătura cu
contrafortul sud-vestic, aflat la colţ, şi s-a constatat că este ţesut cu aceasta. Zidăria fundaţiei este
realizată din bolovani de piatră de dimensiuni medii şi mari, aruncaţi în şanţul de fundare cu o cantitate
extrem de mică de mortar. Piatra, de culoare verde deschis, provine probabil dintr-o carieră apropiată
(Chirva?), are o calitate foarte proastă, fiind foarte friabilă în contact cu apa. Din caw.ă că liantul a fost
Satu Afare - Studii şi Comunicări, SeriaArhcolcgic, XVTT- XXT/ !, 2000-2004
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folosit într-o cantitate redusă, între pietre au rămas goluri destul de numeroase. La partea inferioară
este striibărulă de numeroase rădăcini, care au pătruns până în interiorul bisericii, astfel
puţinul mortar folosit în 7.idărie a fost distrus iar în timp se vor produce şi dislocări de pietre. Dacă
facem abstracţie de golurile datorate inexistenţei mortarului şi a acţiunii rădăcinilor, se poate spune că
fundaţia se află în stare bună, în sensul că nu prezintă fisuri şi crăpături.
În interiorul bisericii nivelul de călcare este cu 60 - 70 de cm. mai sus decât în exterior şi este
reprezentat de o şapă subţ1rc de ciment (strat nr. la), aşezat pc un rând de cărămidă (grosime de 10
cm. - strat nr. lb). Sub podeaua actuală este o umplutură afânată (strat nr. 2 şi 2a) - pământ negru cu
piatră, cărămidă, mult mortar (sau moloz) - având o grosime medie de 30 cm. Poarte probabil, acest
strat a fost întins pe suprafaţ.ă cu ocazia amenajării nivelului actual. Sub acest strat este o şapă de
mortar alb (strat nr. 4), cu fragmente mici de piatră şi cărămidă, cu urme vizibile de cărămidă,
reprezentând un nivel de călcare/pardoseală (grosimea şapei de mortar: 2 cm.). Sub acest nivel este o
umplutură afânată (grosime medie 40 cm.), alcătuită parţial din mola~ alb (6 a, b, c). Cantitatea de
moloz indică depunerea acestui strat în timpul unor activităţi intense cu intenţia de a ridica artificial
nivelul de călcare din interiorul navei până la cota pardoselii menţionate anterior. Sub această
umplutură este o placă de lut (strat nr. 7), slab pigmentat, foarte tasat, prezentând în partea superioară
o crustă, care sugerează faptul că acest strat a fost folosit drept nivel de călcare (grosime medie 4 cm.).
Sub podeaua de lut este o umplutură de lut cu fragmente de piatră şi "Cărămidă, reprezentând un prim
orizont de înmormântări în biserică (strat nr. 9). Limita inferioară a acestui strat coboară până la cota 2,04 miar mormintele (straturile cu nr. 8 şi 8a) săpate în el coboară mai jos decât fundaţia navei.
Nu cunoaştem nivelul de călcare aferent perioadei în care a fost construită biserica, dar acesta
trebuia să fi fost situat cu cel puţin 1,00 m. mai jos decât nivelul actual de călcare. Cele două pardoseli
mai vechi, identificate în săpătură (cel din lut, respectiv din cărămidă şi mortar), reprezintă amenajări
târzii. Placa de mortar e posibil să fie contemporană cu edificarea tunmlui actual (1901) iar despre
placa de lut cu titlu de ipoteză putem considera că a fost amenajată după reformă. După nivelarea cu
lut nu s-au mai efectuat înmormântări în interiorul bisericii - cel puţin În suprafaţa investigată.
Mormintele săpate în stratul 9 aparţin celui mai recent orizont funerar şi conţin oase umane în poziţie
fundaţia

secundară.

În $2, la o distanţă de 1,80 m. E faţă de peretele vestic al bisericii şi aproximativ paralel cu
aceasta a fost identificat un zid despre a cărui funqiune nu ne putem pronunţa în stadiul actual al
cercetărilor. Stratigrafic este suprapus de un posibil mormânt (strat 8a) şi este aşezat pe solul viu (talpa
fiind la cota -1,91) iar spre vest prezintă un aspect îngrijit (realizând o faţă de zid) . Pe profilul de sud şi
de nord nu sunt vizibile urmele unui şanţ de construcţie. Astfel, zidul identificat trebuie să fi fost
construit concomitent cu nava actuală sau eventual mai repede. Ipotetic, această ruină poate să
aparţină unui mormânt zidit sau eventual la nava veche. Zidăria este realizată dintr-un rând <le
bolovani mari de piatră aşezaţi la ba7.ă şi din zidărie de cărămidă (dimensiuni: 26x12x6/7,5 cm.) cu
şape groase de mortar. Cărămida în cca mai mare parte este refolosită: sunt vizibile fragmen te cu urme
de văruială sau de smalţ verde închk Partea superioară este demolată neregulat la cote cuprinse între 1,10/-1,30 m, şi acoperită parţial cu un strat subţire de molo7.. Groapa de mormânt identificată în
această zonă s-a adâncit pe lângă zid fără să îl deranjeze. Deasupra zidăriei din cărămidă toate straturile
de umpl?tură prezintă o înclinaţie destul de accentuată din spre est spre vest.

În concluzie, putem să afirmăm că în zona peretelui de vest nu c...-cistă amenajări subterane,
care să influenţeze starea actuală a acestuia. Toate fundaţiile vizibile în săpături sunt adâncite în solul
viu şi nu prezintă fisuri sau crăpături, în afara celor produse de rădăcini. În aceste condiţii, cauza
principală a degradărilor actuale se rezumă la deplasarea generală a terenului pc care este amplasată
biserica. Numeroasele intervenţii efectuate în anii din urmă în jurul bisericii au adus mari prejudicii
sitului arheologic, provocând distrugerea acestuia în proporţie destul <le mare. Importanţa deosebită a
monumentului, precum şi distrugerile menţionate impun efecruarca unei cercetări arheologice
sistematice, interioare şi exterioare, ale cărei principale obiective constau în clarificarea etapelor de
construcţie, identificarea unor repere cronologice şi stabilirea evoluţiei nivelului de călcare. Nu este
exclus ca biserica actuală să fie rezultatul unor intervenţii succesive şi să existe totuşi puncte în care
pereţii ei suprapun structuri anterioare. Dincolo de aspectele tehnice, o astfel de cercetare este
esenţială pentru cunoaşterea unuia dintre cele mai importante monwnente gotice din zonă.
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Sondqje arheo}o,gice la birerica reformată din Hot/ad (jud Satu Mare)
1-egenda straiuri/or
1. şapă de ciment peste o umplutură din bolovani de piatră şi cărămidă
la. şapă <le ciment peste pardoseala de cărămidă
Ib. cărămidă aşC'~ată pc cant - pardoseală în pat <le mortar slab
2. pământ negru afânat cu pigmen~
2a. umplutură diversă afânată
3. grindă din lemn - talpă pentru scară
4. şapă de mortar alb cu fragmente de cărămidă şi piatră - pardoseală
5. nivelare cu nisip
6a, pământ negn1 afânat cu fragmente de piatră şi că rămidă
6b. molo:t. alb
6c. pământ negru afinat cu mult moloz
7. nivelare cu lut galben slab pigment.ar cu mortar - pardoseală
8. umplutură de morminte: lut cu pigment de m ortar, fragmente <le piatră
oase umane purtate
9. umplutură de morminte mai curată şi mai bine tasată decât stratul 8
10. lut galben-maroniu - sol viu
10a. lut gri-cenuşiu - sol viu
1Ob. lut cenuşiu - sol viu
11 . moloz din demolare
12. grindă de beton
12a. umplutură recentă
13. şanţ de fundare

Archaeological Excavations al the Calvinist Chmr:h ofHodocl,
(Abstract)

ş i cărămidă,

rar

ceramică şi

CoJJnţy ofSa/11 Man:

")"he Calvinist Ch11rch of 1 f odod was built in its actualform during the 151b t'IJ!ltttry, but some architectural
elements show, thal it had earlier phases. Since 1991, the church bas serious strutiura/. prob/em.r, and !hVJ catmd the
11ecessi!J• ofrenova/ion a11d archaeo/ogical investigations. 1 "he aim ofthe excavations was Io establisb the chronology ofthe
building in the most dama,_~ed zones: the 1vestern wa/.I of the nave and the tower. I n addition, the mtoration pro.fee!
needed dates on the causes of the structural damages.
There were upened two sections, one outside (S l) and another one imide of the nave (.5' 11). These sectio11s
made pos.rible to investigate !he Joundation ofthe nave and the tower. Thry were built in natural dqy and none qf them
had stmttural problems, ext'!Jf>ting some holes caused ry rvots. Tn the invcstigated area there were not Jound af!y
1mdergro1md constmction or mi11s belon,ging to earlier phtJJ·es. 1"hese facts indicated that the stn1ct11ral problems qf the
church were caused exdusivefy foi earth s/iding. ln SIT we have identifled a wa/.l, builtJrom bricks, which t'Ould be eitber
a tomb either theJo11ndation, which belongs to the western wali ofa11 earlier phase. At this reseanh stage it is not cary to
spedfy exactfy the fum1ion of this wall/Joundation, therefore, in the fillure, an exlension of the invcstigated area is
nemsary. 1'he prrjetted restoration of the chun:h needr a more comprehensive interdiscip/.inary research in order Io
establish the chronolo..~ical evolution qfthe bui/din,.~.
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Sondaje arheologice la biserica reformată din Hodod (jud. Satu Mare)
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Cahle medievale din T ransilvania. Colecţia Muzeului Naţional de Istorie a
Transilvaniei din Cluj-Napoca
Catalog

Daniela MARCU-lS11V1TE
lntrodHcere
Muzeul Naţional de Istoric a Transilvaniei din Cluj-Napoca deţine o bogată colecţie de cahle.
Cele mai vechi piese pot fi datate la sfârşitul secolului al XIV-lea şi începutul veacului următor, dar
cantitativ cel mai bine sunt reprcGentate secolele XVll-XVIII.
Catalogul de faţă cuprinde cahlele care pot fi datate cu oarecare certitudine până la 1700, în
mod excepţional fiind menţionate câteva piese din secolul al XVIll-lea, în cazul în care ilustrează
continuitatea unor motive decorative moştenite din perioada anterioară. În total au fost inventariate
495 de cahle şi fragmente de cahle, într-un interval de timp relativ scurt, în primăvara anului 1997.
Clasificarea materialului s-a dovedit a fi o operaţiune îndelungată şi dificilă, în condiţiile în care stadiul
cercetărilor în această direc~e este doar incipient, analogiile lipsesc aproape în totalitate iar pentru
întocmirea unui tablou cronologic trebuie să facem adesea apel la domenii înrudite. Transformarea
inventarului în catalog a presupus ordonarea pieselor pe baza unor criterii' deopotrivă tipologice
(formale şi stilistice) şi cronologice, care să asigure o imagine de ansamblu coerentă asupra colecţiei,
dar în acelaşi timp să permită caracterizarea complexă şi sintetică a fiecărui fragment.
Cahlele sunt prezentate pe categorii: cahle nişă, cahle concave (pahar, castron, oală), cahle
plăci şi piese speciale destinate diferitelor încheieri ale sobei (colţuri, coronament, registre intermediare
între camerele de ardere.) În cadrul fiecărei categorii am op tat pentru gruparea pieselor mai întâi după
motivul decorativ şi numai după acec.a cronologic. Acolo unde a fost cazul am indicat existenţa mai
multor exemplare identice, iar piesele care se diferenţiază doar prin detalii cum ar fi modul de tratare a
suprafeţei vizibile, mici variaţii ale dimensiunilor sau imprimarea aceluiaşi motiv decorativ cu mai
multe negative au fost grupate la o singură po:âţie, ca variante. Catalogul cuprinde astfel 296 de poziţii,
dintre care 63 cu variante; practic colcc~a este prc-.tentată integral, fără să se opereze altă selecţie decât
cea cronologică men\ionată anterior. Ilustraţia grupează în 22 de planşe 221 de piese desenate.
Cahlele sunt, în marea lor majoritate, unicate în repertoriul cunoscut al descoperirilor de pe
teritoriul Transilvaniei. Fac excepţie de la această regulă un număr nesemnificativ de piese, din tre care
men\ionăm oalele cu deschidere rectangulară, frecvent atestate în sec. XlV-XVII, şi o serie de plăci cu
decor vegetal sau vegetal-geometric din secolul al XVH-lea. Cronologia pe care am propus-o este în
general largă, rezumându-se a indica secolul sau secolele în care poate fi încadrată piesa. Criteriile pe
care se bazează ţin cont de forma exterioară a cahlei, de stilul în care a fos t realizat decorul şi desigur
de puţinele analogii pc care le-am putut identifica fără ca acestea să fie nominalizate ca atare în text.
Registrele de inventar nu menţionează în toate cazurile locul <le unde provin piesele. Un
număr destul de marc de cahle, în general întregi, fac parte din colecţia braşoveanului Adolf Resch,
colecţie care a fost achiziţionată în marc parte de către muzeul clujean. T>jescle sunt fără îndoială
recuperate de pc teritoriul Transilvaniei, dar locul exact în care au fost descoperite va rămâne
necunoscut. Din punct de vedere cronologic ele aparţin în special secolelor J{Vl-XVIT.
Cahle databile în secolele XV- XVI au fost descoperite în săpăn1rile de la Cetatea Lita;
materialul este extrem de fragmentar şi cu toate eforturile depuse a fost imposibil să reconstituim
ansambluri. Cahlele plăci cu decor în relief au fost produse în acelaşi atelier, ale cărui principale
caracteristici sunt formatele mici, un relief extrem de slab şi tratarea aversului cu un strat gros de şlem
care ulterior s-a exfoliat. Unele teme precum Sfântul Gheorghe în luptă cu balaurul într-o compo:ci~c
complexă sau cavalerul în tu.mir sub portal gotic sunt intuite pe baza un or mici fragmente disparate.
În Cluj-Napoca pc str. Prahovei a fost descoperit un grup interesant de cahle, provenind în
principal din două complexe: un atelier ca.re a funcţion at în secolele XV-XVI şj una sau mai multe
sobe din secolele XVJ-XVJJ. Câteva dintre aceste piese au fost şi publicate de autoarea descoperirilor ,
cu al cărei acord am valorificat întregul depozit.
Dintre achiziţiile ulterioare anului 1997, sunt incluse în catalog doar piesele descoperite în
săpăturile noastre din anul 2001 de la Casa Bocskay (Cluj-Napoca, str. Matei Corvin nr. 4).

Satu Mare - Studii şi Comunicări, Seria Arheologie, XVII- XXI/I, 2000-2004

Daniela M.ARaJ-lSTRATE
Colecţia

muzeului din Cluj-Napoca ne-a fost accesibilă cu ajutorul d-nei direcloarc Ana Maria
sprijin necondiţionat a făcut posibilă întocmirea acestui catalog. Pentru întreaga
bunăvoinţă pc care ne-a acordat-o până la finalizarea acestei lucrări îi aducem aici mulţumirile noastre
foarte speciale.
Pentru dreptul de a prelucra materiale inedite rezultate din descoperiri recenle ne-am bucurat
de acordul şi sprijinul colegilor dr. Petre Iambor (pentru cahlele de la Cluj-Mănăştur şi Vâlcele), dr.
Sorin Cociş (pentru cahlele descoperite în săpăturile de la Cluj-Napoca - Sala de box) şi dr. Gheorghe
Petrov (pentru fragmentele recuperate din săpătura de salvare de la Cluj-Napoca - Conservator).
Tuturor le aducem mulţumiri şi pe această calc.
Szoke, al

cărei

Medieval S tove Tiles ofTran[Jlvania. The Collection ofthe Nationa/ Museum of History ofi ran[Jlvania, ClujNapoca. Cata/ogue
(Abstract)
The historica! museum f!f Clt!f-Napoca bas a rich co!lettion r!fmedieval stove tiles. The oldest samples are fron1
the 141h a:ntury, while the largest part of the colfection ir jrom the 16'" and 171" centuries. Theyounge.rt sample presented
in thfr catalogue dates around theyear 1700. Few tiles Jrom the 18th century, h/Jwever, are presented bere, because thry
illustrate the contimliţy of certain molift. A number of 495 tiles is inc/uded overall, in 265 positions - a number of
identica/, or slightfy dijferent pieces beingpresented at the same porition as vatiants (at 63 positions are more than one
variants). 7 'he~fore, the whole medieval (pre 1700) part qfthe slove lile collection oflhe museum is presen/ed
The gmuping considered !he !JPologicalJeat11res ofthe tiles first, observing their structuralparts, i.e.: plate-tifes
or concave-tiles. After structural criteria the decorative moteffs were considered, andfinalfy the chronological elements.
The provenance of the objea was hard to establish - the old m11seum registm are not conlaining such
informa/ion. Jn this situation, an important boc!J of tiles, Jrom the 1510 anti 161" century comes from the ca.rt/e of
Lita/Uta. Another significant and important number oftiles was discovered al Clrg-Napoca, Prahovei street, where a
work.rhop fimctioned duting the f 5tb and 161h centuries, and later, in the 1611! and 17tb centuries, m1dtiple stoves were
used in an urban household. The third important set ef the liles comes Jrom urban environment again: Cluj-Napoca,
Bocskqy bou.re.
This fie/ci of research is a rather neg!et1ed area of the historical and archaeo/ogical st11dies. D11e to this
sil11ation, most of the samp/es are unique for Transylvania so Jar. The presen! calalogJJe aims to offer access Io perhaps
the richest collection ofmedieval slove tiles in Transylvania, in order to help resean:hers to build a more coherent ţypo
chronoloo ofthe tiles.

Catalogul colecţiei
Descrierea pieselor este teafuată pc baza următorului punctaj:
F: forma cahlei. Pentru piesele întregi sunt indicate toate dimensiunile, iar pentru fragmente numai
grosimea. Pentru cahlele plăci dimensiunile sunt indicate în ordinea: lăţime, lungime, grosime, iar
pentru picior înălţime (incluzând grosimea plăcii) şi lăţime.
H: caracteristicile tehnice: pasta, arderea, tehnologia de execu~e, observaţii legate de montarea piesei în
corpul sobei.
A: modul de tratare a părţii vi'.l.ibile a cahlelor, respectiv a aversului în majoritatea situa~ilor: micasat,
angobat„ smăl~uil, văruit, vopsit etc.
T: unne de la tiparul în care a fost imprimat decorul.
U: urme de utilizare, în general apreciate ca fiind superficiale, medii sau intense.
D: decorul cahlei, descris pe scurt.
C: cronologie.
P: locul descoperirii, numărul de inventar, iluslraţia corespunzătoare.
O: locul publicării, observarii diverse. În general la această rubrică sunl mcn~onate piesele
asemănătoare din acelaşi depozit, cu o scurtă caracterizare.
Alte abrevieri 11/iliz.alr.
h. - înălrimt:a
l.- latura
dg. - <liametn1I gurii
df. - diametrul fundului
gr. - gro~imea pereţilor (eventual st:parat grosimea fundului)
inv. - numărul de inventar
indesc. - indescifrabil

122

Cahle medievale din Transilvania
Gable nişă

P. Ce1atea Lita, palat. lnv. F 24613, 24614,
24620. PI. 1/3.

1.

F. fragment de nişă cu torsadă marginal (gr. 0,5
cm).
J I. pastă de calitate bună degresată cu nisip,
ardere incompletă. Lucrată la roat.ă sub forma
unui cilindru de dimensiuni mari, ulterior
sec~onat pe verticală. Marginea piesei,
inclusiv torsada, au fost modelate manual din
pasta crudă.
A. şlem gălbui, strat gros, crăpat pe toată
suprafaţa şi parţial exfoliat.

U.

superficială.

D.

to rsadă marginală simplă.

5.
J:'. fragment de
trapezoidală

cahlă nişă

de

formă uşor

(d 7/8,5 cm, gr. 0,8 cm, h. 20,7

cm).
pastă de calitate medie degresată cu nisip şi
pietricele, ardere incompletă. Pe revers urme
din lipitura de lut cu ajutorul căreia piesa era
fixată în peretele sobei.
U. superficială.
C. sec. XV-X\71.
P. Cetatea Lita, palat. Inv. F 24611. Pl. 1/4.

H.

C. sec. XV- XVI.
P. Cluj-Napoca - str. Prahovei nr. 12. Inv. F
26850. Pl. 1/1.

2.

r.

fragmente de cahle

nişă

cu decor traforat (gr.

0,7 /1 cm).
H. pastă de calitate medic

degresată cu nisip şi
pietricele, adesea mică, ardere incompletă.
U. superficială.
D. nişa era închisă cu un decor traforat, din
care nu se păstrează decât pornirile şi mici
clemente de câmp. Este posibil ca motivul
decorativ să fi fost repre-.1.entat de cavalerul în

rurntr.

C. sec. A.'V- XVI.
P. Cetatea Lita, palatul marc. lnv. F 24570, F
24574, F 24575, F 24576, F 24577, F 24581,
F 24582.

3.
F. fragment dintr-o nişă cu partea din faţ.ă
par~al traforată (gr. 0,6 cm).
H. pastă de calitate bună degresată cu nisip,
ardere completă; unne de ardere secundară.

Cahle concave
6.
F. cahlă castron' cu deschiderea triunghiulară
(df. 7,9 cm, h. 5 cm, L 16/18 cm, gr. 0,5 cm).
H. pastă de calitate medic degresată cu
pietricele.
.A. urme de şlem galben cărămiziu.
C. sec. XV-XVI.
P. Cetatea Lita, palatul de mijloc. Inv. F 24561.
PI. 1/5.
O. din acelaşi loc se păst.rea7.ă un exemplar
asemănător (df. 7,5 cm, h. 4,2 cm, l. 16/18
cm, gr. 0,4 cm) având în interior, imediat
deasupra fundului, o nervură reliefată. lnv. F
24562.

7.
F. fragmente <le cahlă castron cu deschiderea
lobată, marginea lăţită şi uşor şănţuită (gr.
0,35 cm , h. 8,5 cm).
H. pastă de calitate medic degresată cu nisip şi
pietricele, ardere incompletă.
C. sec. XV->-'VI.
P. Cetatea Lita, palat. Inv. fi 25084, 25083. Pl.

J\. smalţ verzui pe toate feţele, strat foarte

întins direct peste pastă, fără angobă.
D. nu se păstrează decât punctele de pornire a
traforului,
amplasai
probabil
într-un
medalion circular. Colţurile piesei erau pline.
C. sec. XV-XVI.
P. inv. F 5529. Pl. 1/2.

1/6.

sub~c

8.

r.

fragmente de cahlă oală (sau castron) cu
deschiderea lobată (gr. 0,9 cm), marginea
lăţită. Probabil trei lobi.
H. pastă grosieră degresată cu pietricele, ardere
incompletă.

4.

r-.

fragmente de cahlă nişă (d. 9,1 cm, gr. 0,8
cm).
H. pastă de calitate medie degresată cu nisip şi
pietricele, ardere completă.
U. superficială.
C. sec. XV-XVI.

A.
U.

şlem gălbui.

masivă

în zona

centrală.

C. sec. XV-XVI.
P. Cluj-Napoca - str. H orea. Inv. F 19458.
O. fragment dintr-un exemplar asemănător, cu
alte dimensiuni, inv. F 19549. Mic fragment
dintr-un exemplar smălţuit În interior, smalţul
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aplicat direct peste

pastă,

din

săpăturile

de la

H.

9.
F.

cahlă pahar cu deschiderea uşor trilobată (df.
5,2 cm, h. 11,7 cm, gr. 0,3 cm, dg. 10 cm).
H. pastă de calitate bună, ardere completă.
U. superficială.
C. sec. XIV-XV.
P. inv. F 5212. PI. 1/7.

10.
cahlă pahar cu deschiderea rectangulară,
laturile a.r euite spre interior şi colţurile trase
mult în afară (df. 6,2 cm, h. 10,5 cm, l. 8,3
cm).
H. pasta grosieră, cu nisip şi pietricele; lucrată
la roata olarului, marginea formată cu o ramă
clin lemn.
A. în exterior şlem galben cărămiziu şi câteva
pete de smalţ; în interior smalţ ver<le gălbui
încins direct peste pastă în strat subţire; pe
fund s-a adunat o cantitate mai marc de

F.

smalţ.

lJ. masivă în exterior, în jumătatea inferioară a
vasului; probabil jumătatea superioară era
prinsă în grosimea peretelui sobei, nefiind
astfel în contact direct cu focul.
C. sec. X.IV-XV.
P. inv. F 519. Pl. 1/8.
O. fragmente dintr-o piesă de dimensiuni mai
mari, smalţ verde-gălbui, inv. F 19474-19478.

pastă

fină

degresată

cu nisip, ardere

completă.

Palatul Telefoanelor, inv. 5302.

A. smalţ verde închis, aproape complet corodat
din ardere, desprins.
C. sec. XV-XVI.
P. Cluj-Napoca - str. Prahovei nr. 12. lnv. F
26821.
14.
oală (df. 8,6 crn, gr. 0,7
cm) cu deschiderea probabil rectangulară.
H. pastă grosieră cu pietricele, ardere completă;
lucrată la roată.
A. în interior smalţ verde gălbui peste angobă strat subţire, prin care se observă pasta; s-a
turnat o cantitate prea mare de smalţ, astfel
ca pc fund s-a adunat un strat foarte gros,
transform~t la ardere în materie sticloasă. Tot
smalţul crăpat fin.
U. masivă.
D. nervură puternic reliefată, iar deasupra
acesteia un val inci:tat în pasta crudă cu un
vârf gros.
C. sec. XV- XVI.
P. Cluj-Napoca - Palatul Telefoanelor. Inv. F
5412. Pl. 2/2.

P. fragment de cahHi

15.
F. fragment dintr-o cahlă oală cu deschiderea
rectangulară (df. 8 cm, gr. 0,7 cm).
JJ. pastă fină degresată cu nisip, ardere
completă.

smalţ verde, strat de grosime inegală; nuanţă
mai închisă pe torsade.
U. superficială.
O. torsadă pe fund, în jurul unui nucleu central
proeminent; pc pereţi două torsade la
distanţe aproximativ egale.
C. sec. XV-},.'Vl.
P. Cluj-Napoca - str. Prahovei nr. 12. Tnv. F
268903. Pl. 2/3.
O. fragment dintr-o piesă asemănătoare, inv. F
26820.

A.

11.
cahlă oală cu deschiderea uşor triunghiulară
(df. 11,3 cm, h. 21,5 cm, dg. 17,5-18 cm).
H. pastă grosieră cu nisip şi pietricele, ardere

F.

reducătoare completă.

A. smalţ verde deschis, întins direct peste pastă,
pe toate suprafetelc, inclusiv pe fund.
U. masivă în exterior, parţial.
C. sec. XIV- XV.
P. inv. F 19937. PI. 1/9.
12.

de formă aproximativ
bitronconică, cu deschiderea circulară (df. 6
cm, h. 18,5 cm, dg. 8 cm, gr. 1,5 cm).
H. pastă de calitate bună, ardere incompletă.
lJ. masivă în jumătatea inferioară.
C. sec. XlV-XV.
P. inv. F 518. PI. 2/1.
F.

cahlă

oală

16.
F. fragment de cahlă oală (df. 8,3 cm, gr. fund
0,6 cm, gr. pereţi 1 cm).
H. pastă grosieră degresată cu 111s1p, ardere
incompletă.
smalţ verde strălucitor, strat de
grosime inegală. Parţial curs pe exterior, în
partea superioară.

A. în interior

U. superficială.
13.
F. fragment de cahlă oală (gr. fund 1,2 cm, gr.
pere~ 0,6 cm) cu deschidere rectangulară.
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D. brâu de alveole
acestuia.
C. sec. XV-XVl.

pc

fund şi imediat deasupra

Cable medievale din 7 ra11Jiluania

P. Cluj-Napoca - str. Prahovei nr. 12. Inv. F
26826.
17.
F. fragmente de cahlă oală (df. 7 cm, gr. 0,7 /1,1
cm) cu deschiderea neprecizată - probabil

angobă, crăpat fin pe toată suprafaţa; urme
de utilizare masivă, inv. F 5503. Ultimele
două vase cu deschiderea neprecizată (dar cel
mai probabil rectangulară), pere~ mai groşi
(gr. 0,8 cm), descoperite în săpăturile de la
Cluj-Napoca - Palatul Telefoanelor.

rectangulară.

H. pasta de calitate bună degresată cu rus1p,
ardere incompletă.
A. în interior smalţ verde marmorat peste
angobă, calitate bună, bine păstrat.

U. masivă.
D. doua torsade fine, încadrând un brâu
alveolat.
C. sec. XV-XVI.
P. Cluj-Napoca - Palatul Telefoanelor. Inv. F
5249 şi F 5248. PI. 2/ 4.
O. din acelaşi loc ftagmt.'!lte dintr-o oală
identică, (gr. 0,6 cm), având în interior smalţ
verde-gălbui peste angobă, strat inegal, crăpat
fin pc toata suprafaţa. Inv. P 5512.
Fragmente dintr-o piesă asemănătoare (df.
6,5 cm, gr. fund 0,6 cm, gr. pereţi 0,9 cm, h.
păstrat 7,5 cm) lucrată din pastă de calitate
medie degresată cu nisip şi pietricele, uscată
în straturi, ardere incompletă, în interior
smalţ verde marmorat, inegal. Inv. D 1249.
18.

F. cahlă oală cu deschiderea pătrată (df. 9,8 cm,
h. 14 cm, I. 19,6 cm, gr. 0,7 cm).
H. pasta grosieră cu nisip şi pietricele, uscată în

straturi, ardere incompletă.
A. unne de şlem în interior.
D. două nervuri incizate în exterior.
C. sec. XVI.
P. inv. P 24560. Pl 2/5.

20.

F. fragment de cahlă oală (gr. 0,6 cm) cu
deschiderea neprecizată.
H. pasta de calitate bună, ardere incompletă.
A. smalţ galben maroniu.
U.

masivă.

D.

torsadă.

C. sec. .A.T\1-XVJ.
P. Cluj-Napoca - Palatul Telefoanelor. Inv. F
5295.
21.

F. fragment de cahlă oală (gr. 0,7 cm) cu
deschiderea rectangulară.
H. pastă de calitate bună, ardere completă.
A. în interior smalţ verde opac peste angobă,
strat de grosime inegală, crăpat pe toată
suprafaţa.

C. sec. XV-XVI.
P. inv. indescifrabil.
O. fragmente dintr-o

nervură.

C. sec. XV- XVI.
P. Viniu de Jos. Inv. f' 19885.

O. variantă cu alveole mai neglijent executate,
în interior smalţ verde, strat de grosime
variabilă, inv. F 5296. Variantă fără nervură
între alveole, lucrată din pasta grosieră cu
pietricele, ardere incompletă, în interior smalţ
verde - strat de grosime variabilă - peste

la inv.

22.
P. fragment de cahlă oală cilindrică sau cel
puţin cu partea inferioară cilindrică (gr. 0,7
cm).
H. pastă de calitate bună degresată cu nisip,
ardere completă.
A şlem gălbui.

U.
19.
F. fragment de cahlă oală (gr. 0,4 cm) cu
deschiderea rectangulară.
H. pasta de calitate bună degresată cu nisip şi
pietricele, ardere completă.
A. smalţ verde peste angobă, strat de grosime
inegală, crăpat la ardere.
U. superficială.
D. două brâuri alveolate despărţite de o

piesă asemănătoare

D 1260.

masivă.

C. sec. XV- XVI.

P. Cluj-Napoca - Palaml Telefoanelor. lnv. P
5528.
23.
F. fragment de cahlă oală cu deschidere pătrată
(df. 7 cm, h. 11,5 cm, I. 27 cm).
H. pastă grosieră degresată cu pietricele, ardere
incompletă. Piesa crăpată la ardere şi
deformată, dar totuşi folosită şi în această
stare.
U. masivă.
C. sec. XVI.

P. Cluj-Napoca - Palatul Telefoanelor. lnv. F
5528.
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24.
F fragment de cahlă oală (gr. 0,6 cm) cu
deschiderea rectangulară, marginea simplă.
H. pastă de calitate bună degresată cu nisip,
ardere completă.
A. smalţ verde marmorat.
U. intensă, dar numai în jumătatea inferioară
(până la limita la care s-a intervenit pentru
formarea părţii superioare a piesei).
C. sec. XVJ.
O. Cluj-Napoca - Palatul Telefoanelor. Inv. r
5511.

25.
F. fragment de cahlă oală cu deschiderea
rectangulară (df. 10 cm, h. 15,5 cm, gr.
0,3/0,6 cm).
H. pasta grosieră cu nisip şi pietricele, uscată în
straturi, ardere incompletă.
A. urme de şlem în interior.
D. brâu de alveole la interior, puternic
imprimat în pasta subţire.
C. sec. XVI.
P. inv. P 24566. Pl. 2/6
O. exemplar asemănător din punct de vedere
tehnic (df. 10,5 cm, gr. 0,8 cm), la nivelul la
care a început să fie formată deschiderea cu
un brâu de alveole neglijent realizate. Inv. I'
24567.
26.
F. cahlă oală cu deschiderea rectangulară (df.
8,6 cm, h. 10,2 cm, l. 21 cm, gr. 0,6 cm),
marginea simplă.
H. pasta grosieră cu nisip şi pietricele, uscat.ă în
straturi, ardere incompletă.
A. urme de şlem în interior.
C. sec. x'VI.
P. Cetatea Lita. Inv. P 24556. Pl. 2/7.
O. piesă cu secţiune asemănătoare (elf. 9,1 cm,
h. 11 cm, l. 22,2 cm, gr. 0,4 cm fund, 0,7 cm
pereţi), aceleaşi caracteristici tehnice, inv. F
24557. Cablă oală identică (df. 9,5 cm, h. 11,8
cm, 1. 20 cm, gr. 0,8 cm) lucrată din pastă de
calitate bună, ardere completă, inv. F 24563.
27.

r. cahlă oală cu deschiderea pătrată (df. 8,6 cm,
Latura 22,7 cm, h. 9,5 cm).

H. pasta grosieră cu nisip

şi

pietricele,

srraturi, ardere incompletă.
A. urme de şlem în interior.

D. nervură reliefată şi torsadă.
C. sec. XVI.
P. Cetatea Lita. lnv. F 24979. Pl. 3/1.
O. piesă identică la 1' 24980 şi 24981.
126

uscată

28.
cahlă oală cu deschiderea dreptunghiulară
(df. 9,S cm, h. 12 cm, 1. 22 cm şi 24,5 cm, gr.
0,6 cm).
T!. pasta grosieră degresată cu nisip şi pietricele,
uscată în straturi, ardere incompletă.
A unne de şlem în interior.
D. La nivelul la care a început să fie formată
deschiderea o torsadă neglijent realizată.
C. sec. XVI.
P. inv. F 24624. Pl. 3/2.
O. cahlă asemănătoare la Cetatea Lita., palatul
de mijloc: cahlă oală cu deschiderea pătrată
(df. 10,5 cm, h. 15,5 cm, I. 21,5 cm, gr. 0,8
cm) din pastă de calitate bună, utilizare
superficială. Brâu reliefat la 5,5/6,5 cm
deasupra fundului. Posibil piesa este mai
veche, din a doua parte a secolului al XV-iea.
Inv. F 24564'.

F.

29.
F. cahlă oală cu deschiderea pătrată (df. 8,S cm,
h. 12,6 cm, l. 22,5 cm, gr. 0,4/0,6 cm).
H. pasta grosieră degresată cu nisip şi pietricele,
uscată în straturi, ardere incompletă.
A. urme de şlem în interior.
C. sec. }...'VJ.
P. inv. F 24551. Pl. 3/3.
O. piesă cu secţiunea identică (df. 8,5 cm, h.
11,9 cm, l. 22,5/24 cm, gr. 0,5/0,8 cm),
aceleaşi caracteristici tehnice, la inv. F 24552.
Cahlă oală asemănătoare cu deschiderea
pătrată (df. 8,5 cm, h. 11,6 cm, l. 21,5 cm, gr.
0,4 cm) lucrată din pastă grosieră degresată
cu nisip şi pietricele, uscată în straturi, ardere
incompletă. În interior se disting urme de
şlem. Inv. F 24621.
30.
F. cahlă oală cu deschiderea pătrată (df. 8,5 cm,
h. 9,6 cm, 1. 22,6/23 cm, gr. 0,4 cm).
H. pasta grosieră cu nisip şi pietricele, uscată în
straturi, ardere incompletă. Piesa păstrează
imediat sub buză urme din lipitura cu care era
fixată în corpul sobei - constând dintr-un lut
foarte grosier cu mult pietriş.
A. urme de şlem în interior.
C. sec. XVT.
P. inv. F 24559. Pl. 3/4

în
31.
F. cahlă oală cu deschiderea pătrată (df. 8,5 cm,
h. 12,5 cm, l. 22,3 cm, gr. 0,6 cm).
H. pasta grosieră degresată cu nisip şi pietricele,
uscată în straturi, ardere incomplet~'i.
A urme de şlem.

Cahle medievale din '1 'ransilvania
D.

nervură reliefată

în interior.

C. sec. XVL
P. inv. F 24554.

32.
cu deschiderea pătrată (df. 11,3
cm, h. 19,2 cm, l 20 cm, gr. 0,6 cm),
marginea răsfrântă spre exterior.
H. pasta de calitate bună degresată cu nisip,
ardere completă.
A. urme de şlem.
C. sec. XVI-XVII
P. inv. F 586.

F.

cahlă oală

33.
F. fragment de cahlă oală cu deschiderea
pătrată (gr. 0,6/0,7 cm).
H. pasta de calitate bună degresată cu nisip,
ardere complet.ă.
A. în interior smal~ verde inegal, peste angobă.
C. sec. XVI-XVII.
P. inv. D 1249 şi D 1260 (cu deschiderea mai
marc).

Cahle cu medalion concav
34.
cahlă placă (23x23x0,9 cm) cu medalion
circular concav, picior scurt (6,2x0,5 cm).
Fr. pasta presată în tipar cu o ţesătură pentru
medalion, iar pentru celelalte componente cu
o spatulă din lemn şi cu mâna; medalionul
imprimat separat.
A. smalţ bicrom peste angobă, câmpul verde iar
medalionul galben maroniu (m partea de sus
curs peste verde).
U. masivă pc revers şi picior.
D. medalionul este decorat cu bust feminin
redat <lin semi-profil, încadrat de un tor
reliefat ornamentat cu motive vegetale. Pc
partea plană a piesei, în colţuri, sunt
reprezentate măşti (feminine?) încadrate de
mici proeminenţe circulare. Relieful piesei
este foarte fin, iar figurile sunt redate cu cele
mai mici detalii.
C. sec. XVI.
P. colecţia Adolf Resch. lnv. I 3301. PI. 4/2.
O. piesa este de o calitate excelentă, foarte
probabil este un import.

F.

35.
F. cahlă placă (22U2,7x0,7 cm) cu medalion
circular concav, picior scurt (5,6x0,5 cm).
J 1. pasta presată în tipar cu o ţesătură pentru
medalion, iar pentru celclalte componente cu
o spatulă din lemn şi cu mâna; medalionul
imprimat separat.

galben de calitate proastă, acum
în cea mai mare parte.
U. masivă pc revers şi picior.
D. portret de soldat roman din profil. Partea
plană a piesei este decorată cu motive
vegetale stilizate.
C. sec. XVI.
P. colecţia AdolfResch. Inv. im.lese. Pl. 4/2.
A.

smalţ

dispărut

36.
F.

cahl.ă placă cu medalion circular concav
(26,7x26x0,7 /1,3 cm), picior scurt (5,5x0,5
cm).
I 1. pasta presată în tipar cu o ţesătură, piciorul
finisat cu o spatulă din lemn; medalionul,
placa şi piciorul au fost lucrate separat şi
asamblate în stare crudă, înainte de uscare.
A smalţ verde peste angobă, strat de grosime
inegală, irizat; vopsea maro-roşcat peste
smalţ. Pete de smalţ pe revers.
U. vag pe revers.
D. în centrul medalionului o rozetă stilizată
înconjurată de mici proeminenţe circulare. În
exteriorul medalionului, spre colţurile plăcii,
pe o parte motive vegetale stilizate iar pe
cealaltă un motiv fom1at dintr-o mască
încadrată de două aripi. I nscripţ:ie din
majuscule reliefate: „D", „T" şi „V".
C. sec. XVI.
P. inv. Il 1243. PI. 4/1.
O. variantă nesmălţuită cu inv. indesc.: cahlă
placă (27x.25,5 cm), pe avers şlem maroniu şi
angobă. Variantă având colţurile decorate cu
elemente vegetale asimetrice (25x26,8xl cm),
picior scurt (5,3x1 cm), din pasta de calitate
bună degresată cu nisip, ardere completă;
presată în tipar cu lemn. Pc avers urme de
şlem maroniu roşcat, pe revers şi parţial pe
picior urme de utilizare masivă. Probabil ceva
mai tâo:ie, de la sfârşitul sec. XVI - începutul
sec. XVU. Provine din colecţia Adolf Resch,
inv.3338.

37.
P. fragment de cahlă placă cu medalion circular
concav (gr. 0,6 cm), cu picior (8,Sx0,8 cm).
1I. pasta grosieră degn:sată cu nisip şi pietricele,
ardere completă; presată în tipar cu lemo şi
cu mâna.
A. smalţ verde inega~ marginal nuanţă aproape
galbenă.

D. medalionul decorat cu o ro:tetă cu petale
marcate perimetral prin nervuri reliefate. În
colţuri decor vegetal format din trei frunze
dezvoltate dintr-o tulpină.
C. sec. XVI.
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P. Cluj-Napoca - Palatul Telefoanelor. Inv. F
5376. Pl. 4/4.
38.
F. fragment din partea centrală a unei piese cu
medalion circular concav (gr. 0,9 cm).
J I. pasta de calitate bună, ardere incompletă;
presată în tipar cu o spatulă din lemn şi cu
mâna.
A. smalţ verde peste angobă, de calitate bună.
D. medalionul decorat cu o rozetă cu petale
marcate perimetral prin nervuri reliefate.
C. sec. XVI.
P. Cluj-Napoca - str. Horea. Inv. l-' 19466. Pl.
4/5.
39.
F. fragment de placă cu medalion circular
concav (gr.0,8 cm) cu picior (6x0,5 cm).
J 1. pasta fină cu mica şi nisip, ardere
incompletă; presată în tipar cu lemn şi cu
mâna.
A. strat gros de angobă.
U. superficială.
D. medalionul decorat probabil cu o ro:tetă.
Spre colp.irile plăcii frunze de sLejar
dezvoltate dintr-o singură tulpină.
C. sec. XVI.
P. Vinţu deJos. lnv. F 19539, 19540. Pl. 4/8.

Cahle plăci

pastă grosieră degresată

incompletă, presată

cu pietricele, ardere
în tipar cu lemn şi cu

mâna.
A. urme de şlem galben cărămiziu.
U. superficială, în partea de mijloc,

formă

rectangulară.

D. fragmente <le portal gotic târziu dintr-o
compoziţie cu cavaler în turnir.
C. sec. XV.
P. Cetatea Lira, curtine. lnv. F 24704 a

şi

b. PI.

5/2, 3, 5.
42.

F. fragmente de cahle
fără

plăci

(gr. 0,4/1,3 cm)

picior.

H. pastă grosieră degresată cu nisip şi pietricele,
ardere incompletă, presată în tipar cu lemn.
Puternic arse secundar.
A. urme de şlem galben cărămiziu şi angobă.
D. fragmente de portal gotic dintr-o
compoziţie cu cavaler în turnir - 4 exemplare
diferite.
C. sec. XV.
P. Cetatea Lita, palatul de mijloc. Inv. f' 24629,
24630, 24631, 24632. Pl. 5 / 4.
43.

F. fragment de
picior.
II. pastă

cahlă placă

(gr. 0,9 cm)

L'l.ră

grosieră degresată

cu pietricele, ardere
cu lemn şi cu mâna.
A. urme de şlem galben cărămiziu.
U. superficială, în partea <le mijloc, formă
incompletă, presală

40.
F fragment dintr-o cahlă traforată; reversul
este spart. Sistemul de prindere se păstrează
doar fragmentar, dar după pornire pare să fi
fost destul de înalt, probabil un olan.
H. pastă de calitate bună degresată cu nisip,
ardere completă, presată în tipar cu o spatulă
din lemn, piciorul adăugat prin intervenţii
manuale.
A. smalţ verde inegal peste angobă, strălucitor,
parţial curs pe revers.
U. superficială.
D. fragment de portal gotic dintr-o scenă cu
cavalerul în turnir.
C. sec. XV.
P. Cluj-Napoca - str. Prahovei nr. 12. Tnv. F
26904. PJ. 5/1.

circulară.

D. fragment din portalul gotic t:ârziu redat
printr-o succesiune de fleuroane.
C. a doua jwnătate a sec. XV.
P. Cetatea Lta, palat. Tnv. F 24712. Pl 5/6.
44.

F. fragment de cahlă placă (gr. 0,9 cm).
H. pastă grosieră degresată cu nisip şi pietricele,
ardere incompletă, presată cu lemn.
A urme <le şlem galben cărămiziu şi angobă.
D. fragment de portal gotic.
C. sec. XV.
P. Cetat<.."a I .ita, palatul mare. MNIT, tnv. F
24568.
45.

41.

F fragmente de

H.

cahlă placă Qăţime maximă

16
cm, gr. 0,3/0,6 cm) tară picior. După urmele
de arsură de pc revers a funcţionat cu un olan
ataşat, cu deschidere rectangulară.

placă (gr. 1 cm) cu piciorul
desprins.
H. pastă grosieră cu nisip şi pietricele, uscată în
straturi., ardere incompletă; presată în tipar cu
mâna.

F. fragment de

Cahle medievale din Transilvania
A.

smalţ

verde direct pc

ceramică,

strat foarte

subţire.

U. masivă pe revers şi marginea ramei, în
exterior.
D. partea marginală a unui portal gotic.
C. sec. XVI.
P. inv. l 45. PI. 5/7.
46.
F. fragment de cahlă placă (gr. 0,3/1 cm) fără
picior. După urmele de ardere de pe revers a
funcţionat cu un olan ataşat, cu partea clin
faţă de formă circulară.
H. pastă fină degresată cu nisip, ardere
incompletă, presată cu lemn.
A urme de şlem galben cărămiziu.
U. superficială, în partea de mijloc.
D. cavaler în turnir călare spre dreapla.
C. sec. XVI.
P. Cetatea Lita, palat. .tv1NIT, inv. F 24695. Pl.
5/8.
O. fragmente din acelaşi tip la inv. F 24696,
caracteristici identice.

47.
F. fragment de cahlă placă (gr. 1/1,2 cm) fără
sistem de fixare. După urmdc de ardere de
pe revers a funcţionat cu un olan ataşat, cu
partea de contact de formă circulară.
J I. pastă grosieră degresată cu pietricele, ardere
incompletă, presată cu lemn.
A. unne de şlem galben cărămiziu.
U. superficială, în partea de mijloc.
D. cavaler în turnir călare spre dreapta. Scena
este delimitată de o torsadă ruclimentar
executată, iar în partea inferioară este
intercalal un decor geometric format din
ben~i cu mici triunghiuri, în încercarea de a
sugera probabil un relief Probabil aceeaşi
compozi\ie cu piesa de la nr. 46.
C. sec. XVI.
P. Cetatea Lita, palat. lnv. F 24697. PI. 5/9.

executată,

iar în partea inferioară, sub
picioarele calului, se adaugă un relief simplu.
C. sec. :A'VI.
P. Cetatea Lita, curtine. Inv. r 24707. PI. 5/1011.

49.
P. fragment de cahlă placă (gr. 0,4 an).
H. pastă grosieră degresată cu pietricele, ardere
incompletă, presată cu lemn şi cu mâna.
A. urme de şlem galben cărămiziu.

U.

superficială.

D. cap de cal - fragment dintr-o compoziţie cu
cavaler călare spre stânga.
C. sec. A.'V-XVL
P. Cetatea Lita, palat. Inv. P 24712.

50.
P. fragment de cahlă placă (9,5x10,5x1/1,3 cm)
fără picior.
J I. pasta grosiera cu pietricele, ardere
incompletă; presată în tipar cu lemn şi cu
mâna.
A. urme de vopsea roşu închis.
U. masivă.
D. cavaler în turnir sub portal gotic târziu.
C. sec. XV-:A'VI.
P. Cluj-Napoca - Calea Mănăştur. Tnv. li 6272.
Pl. 5/12.
51.
F. fragment de placă (gr. 0,7 /1,5 cm) fără
pictor.
H. pasta de calitate bună degresată cu mică,
ardere incompletă; presată în tipar cu o
spatulă din lemn.
U. superficială.
D. cavaler în turnir orientat spre stânga, sub un
portal semicircular decorat pe intrados cu
vrejuri.
C. sec. XVI.
P. inv. T 63. Pl. 5/13.

48.

52.

P. fragment de cahlă placă (gr. 1 cm) fără
sistem de fixare. După urmele de ardere de
pe revers a funqionat cu un olan ataşat, cu
partea de contact de formă circulară.
J I. pastă grosieră degresată cu pietricele, ardere
incompletă, presată cu lemn.
A. urme de şlem galben cărămiziu.
U. superficială, în partea de mijloc, formă

F. fragment de cahlă placă (gr. 0,8 cm) rară
p1c1ot.
H. pasta de calitate bună cu n1s1p, ardere
completă; presată în tipar cu lemn.
U. superficială.
D. cavaler calare spre dreapta, în turnir, sub un
portal semicircular decorat pe intrados cu
vrqun.
C. sec. XVI.
P. inv. IV 4608. PI. 5/14.

circulară.

D. cavaler în turnir călare spre stânga. Scena
este delimitată de o torsadă ruclimentar
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53.

r.

fragment de cahlă placă (gr. 0,6 cm); după
unnele <le arsură de pe revers a funcţionat cu
un olan ataşat, cu parte.oa de contact de formă
circulară.

H. pasta grosieră cu nisip şi pietricele, uscată în
straturi, ardere incompletă; presată în tipar cu
o pânză, iar piciorul cu o spatulă din lemn;
arsă secundar.

A. şlem cărămiziu gălbui
U. masivă în zona de mijloc.
D. cavaler în turnir călare spre stânga, sub un
portal semicircular decorat pc intrados cu
vrei un.
C. sec. XVI.
P. inv. IV 2814. Pl. 5/15.
54.

F. fragment de cahlă placă (gr. 1 cm) cu picior
(4,7x0,8 cm).
J J. pastă grosieră cu nisip şi pietricele, uscată în
straturi, ar<lcre incompletă; presată în tipar cu
lemn.
A. smalţ verde peste angobă, strat gros .irizat în
argintiu, în cea mai mare parte că:lut.
U. masivă pc revers şi jumătatea inferioară a
ramei, în in tcrior.
D. cavaler în turnir călare spre stânga, sub un
portal semicircular. Sub burta calului un
decor care nu se poate reconstitui în
întregime - vegetal sau eventual un animal
fantastic? În partea de jos a piesei o bordură
reliefată a conţinut probabil o inscrip~e (sau
o imitaţie?), astăzi ilizibilă.
C. sec. XVI
P. Cluj Napoca - centrul oraşului. Inv. J 56. Pl.
S/16.

55.
F. fragment central de cahlă placă (gr. 0,9 cm).
grosieră degresată cu mică şi nisip,
ardere superficială, presată în tipar cu o
spatulă din lemn.

1I. pasta

U. intensă.
D. cavaler călare spre stânga.
C. sec. XVI.
P. Cluj-Napoca, casa Bocskay. Pl. S/17.
56.
F. fragment de cahlă placă (gr. 0,4 cm) cu
picior desprins.
fl. pastă grosieră cu nisip şi pietricele, ardere
incompletă; presată în tipar cu lemn ş1 cu
mâna.
A şlem cărămiziu gălbui, ulterior văruit.

U.

masivă.

no

D. cavaler în armură, coif cu viziera ridicată; pc
latura superioară a piesei bordura este dublată
de steluţe. Fragment dintr-o compoziţie cu
husar călare spre dreapta.
C. sec. XVI-XVII.
P. inv. I 5423. PI. 6/8.
57.
F. cahlă placă (27,3x21,4x0.5 cm) cu picior
(4,lx0,7 cm).
H. pasta de calitate medie, presată în tipar cu o
ţesătură.

A.
U.

uşor

micasat.
pe revers şi picior.
D. cavaler călare spre stânga, cu sabie
buzdugan. V ariantă a imaginii husarului.
C. sec. XVII.
P. colecţia ~dolf Resch. Inv. 3343.
masivă,

ş1

58.
F. fragment de cahlă placă (gr. 0,6 cm).
H. pasta de calitate bună degresată cu ntstp,
pietricele şi rar mică, ardere superficială;
presată în tipar cu lemn; pe revers câteva pete
de smalţ.
A. şlem gălbui cărămiziu, strat subţire.
U. masivă.
D. cavaler călare spre dreapta; se păstrează
gâtul calului, cu coama pieptănată, şi piciorul
cavalerului, acoperit de faldurile unei haine
lungi.
C. sec. XV1.
P. inv. F 5549.
59.
F. fragment de cahlă placă (gr. 0,7 cm).
H. pasta grosieră cu mult pietriş, uscată în
straturi, ardere aproape complelă; presată în
tipar cu o spatulă din lemn.
A. smalţ verde peste angobă albă - strat de
grosime inegală, coro<lat din ardere pe toată
suprafa~a. Fragmentul aparţine unui rebut.
D. partea din spate a unui cal rigid
C. sec. XVT-XVJT.
P. inv. F 5297.

60.
F. fragment de cahlă placă (gr. 0,8 cm) cu
piciorul complet desprins.
H. pasta grosieră cu nisip, pietricele şi multă
mică, ardere superficială; presată în tipar cu o
ţesătură, reversul nivelat apoi cu o spatulă din
lemn.
A. smalţ galben şi verde închis, peste angobă,
în cea mai marc parte căzut.
U. superficială

Cahle medievale din ] 'ransi/vania
D. partea din spate a unui cal în poziţie statică.
C. sec. XVI-XVII.
P. Brâncoveni. lnv. IN 10710.
61.

F. fragment marginal de cahlă placă (gr.0,8-1,3
cm) fără picior.
J I. pastă de calitate bună degresată cu nisip,
presată în tipar cu o spatulă din lemn şi cu
mâna, ardere completă.
A. smalţ verde opac peste angobă, nuanţă
foarte deschisă; calitate proastă, crăpat pe
toată suprafaţa şi parţial căzut.

U. superficială.
D. personaj cu pasăre, fizionomie ştearsă.
C. sec. XV-XVI.
P. Cluj-Napoca - str. Prahovei nr. 12. Jnv. F
26822.

62.
F. fragment marginal dintr-o cahlă placă (gr.
0,8 cm) fără picior.
H. pastă de calitate bună cu nisip, ardere
incompletă, presată în tipar cu o spatulă din
lemn.
D. scenă cu personaje delimitată marginal de
două baghete; se observă doar mâna unui
personaj îndoită din cot.
C. sec. XV- XVI.
P. Cluj-Napoca - str. Prahovei nr. 12. lnv. F
26877.
63.
F. fragment de cahlă placă (gr. 0,5 cm).
H. pastă de calitate medie degresată cu nisip,
ardere completă, presată în tipar cu kmn şi
cu mâna.
A. smalţ verde deschis peste angobă.
D. scenă cu personaje; se păstrează doar un cap
cu bucle, într-un relief extrem de şters (?).
C. sec. XV-XVI.
P. Cluj-Napoca - str. Prahovei nr. 12. Inv. F
26822.
64.

F. fragment de cahlă placă fără picior (gr.0,61,2 cm).
H. pastă grosieră degresată cu pietricele, ardere
incompletă, presată în tipar cu o spatulă din
lemn şi cu mâna.
A. şlem galben-cărămiziu.
D. fragment marginal, probabil dintr-o scenă
cu personaje.
C. sec. XV-XVL
P. Cluj-Napoca
str. Prahovei nr. 12. Inv.
F26878.

65.

F. fragment de cahlă traforată (gr. 1,2 - 3 cm).
H. pastă grosieră degresată cu pietricele, ardere
incompletă, presată în tipar cu o spatulă din
lemn.
A. urme de angobă. Piesa a fost probabil
pregătită pentru smălftiire.
D. cavaler pedestru în armură din zale, având
ca armament o spadă cu mâner scurt şi garda
în cruce.
C. sec. XV-XVJ.
P. Cluj-Napoca - str. Prahovei nr. 12. lnv. F
26881.
O. Viorica Crişan, Săpaturile de salvare din Ciu_;~
Napoi-a, AMN, XXXIII, 1996, pl. 13/5.
66.

F. fragment de cahlă placă (gr. 0.5 - 1,5 cm).
H. pastă grosieră, ai:dere incompletă, presată în
tipar cu lemn şi cu mâna. Fragmentul este
crăpat la ardere, foarte probabil aparţine unui
rebut.
A. şlem galben cărămiziu, strat gros.
D. cavaler pedestru îmbrăcat în armură; cu
mâna stângă ~ne o flamură iar mâna dreaptă
este sprijinită în şold (cu o punguţă?).
C. sec. XV.
P. Cluj-Napoca - str. Prahovei nr. 12. Inv. F
26888. Pl. 6/1.
O. Viorica Crişan, Săpaturile de salvare din CllffNapoca, AMN, XXXlll, 1996, pl. 13/2.
67.

F. fragment de cahlă placă (gr.1,2 cm).
H. pasta grosieră, ardere completă; presată în
tipar cu mâna, foarte neglijent, reversul a
rămas cu denivelări accentuate.
A. smalţ maroniu-verde peste angobă, crăpat
pc toata suprafata, strat inegal a cărui grosime
ajunge la 0,3 cm, ceea ce în partea inferioară a
avut drept rezultat estomparea completă a
decorului. La a doua ardere piesa a devenit
un rebut şi nu pare să fi fost folosită.
D. cavaler pedestru, în armură scurtă cu
genunchiere proeminente.
C. sec. XV-XVI
P. Cluj-Napoca - Palatul Telefoanelor. lnv. F
5510. Pl. 6/2.
68.
cahlă placă
(gr.0,8 cm) cu
picior (2x0,5 cm).
H. pasta de calitate medie degresată cu nisip şi
mică, uscată în straturi, ardere completă;
presată în tipar cu o ţesătură, reversul nivelat
apoi cu mâna.

F. fragment de
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smalţ verde opac peste angobă - parţial
corodat.
U. superficială.
D. fragment dintr-o cahlă cu decorul format
din două dmpuri, despărţite printr-o baghetă
cu secţ:iune în formă de treflă. Pe câmpul din
stânga un cavaler redat în semi-profil,
îmbrăcat într-o armură alcătuită din pantaloni
colanţi cu genunchiere proeminente, runică
lungă din zale, strânsă în talie cu un cordon;
apărătoare pentru umeri şi coate. În mâna
dreaptă ţinc o armă bifurcată la capăt.
C. sec. XV-XVI.
P. inv. r 19697. PL 6/3.

A

69.

r.

fragment de cahlă placă (gr. 0,5 cm); după
urmele de arsură de pc revers a funcţ:ionat
probabil cu un olan circular ataşat.
l-l. pasta grosieră cu mică şi nisip, ardere
incompletă; presată în tipar cu lemn şi cu
mâna.
U. superficială, în zona centrală.
D. partea inferioară a unei cahle pe care era
reprezentată probabil o scenă de vânătoare:
se văd picioarele unui personaj şi coada unui
animal, în1r-w1 cadru vegetal.
C. sec. XV-XVI
P. Cluj-Napoca - Sala de box. PI. 6/4.

70.
F. fragment de cahlă placă (h. 27,3 cm, gr. 1
cm) fără picior; după urmele de arsură de pe
revers a funcţionat cu un olan ataşat
H pastă fină, an.Icre completă; presată În tipar
cu o spatulă din lemn şi cu mâna, finisată cu
o ţesătură.
l.J. superficială în partea centrală.
A. smalţ verde irizat, inegal.
D. Sfântul Gheorghe omorând balaurul.
Compoziţ:ie complexă, având în plan secund
toate:: personajele legendei: regele, regina,
prinţesa şi miclul. Sfântul este călare spre
stânga, şi ucide balaurul cu o suliţă dispusă
oblic. În partea inferioară a cahlei este sugerat
un relief.
C. sec. XV.
P. Zalău. Inv. IV 2813. Pl. 6/5
71.
F. fragment de cahlă placă (gr. 0,9 cm) fără
picior. După urmele de arsură de pc revers a
funcţionat cu m1 olan ataşat, având partea de
contact de formă circulară.
H. pastă grosieră degresată cu pietricele, ardere
incompletă, presată cu lemn şt cu mâna.
132

A. unne de şlem galben cărămiziu.
U. superficială, în partea de mijloc.
D. fragment de portal gotic târziu redat printro succesiune de flc::uroane. În partea stângă a
cahlei o arhitecturii în relief foarte slab. Scena
este delimitată de o torsadă abia perceptibilă.
Probabil o mixtură între compoziţia Sfanrul
Gheorghe omorând balaurul şi cea a
cavalt:rului în turnir.
C. sec. XV-XV I.
P. Cetatea Lita, palat. lnv. P 24712. PI. 6/9-10.

72.
F. fragment central de cahlă placă (gr. 0,7 cm).
H. pastă grosieră degresată cu mică şi pietricele,
presată în tipar cu o spatulă din lemn, ardere
oxidantă inc9mpletă.

U. intensă.
D. fragment dintr-un animal fantastic.
C. sec. XV-XVI.
P. Cluj-Napoca - Casa Bocskay. Pl. 6/14.

73.
F. fragment de cahlă placă (gr. 0,3/0,9 cm).
Ir. pas tă fină, ardere completă, presată în tipar
cu lemn.
U. superficială.
D. personaj feminin cu părul lung, probabil
fragment dintr-o scenă cu Sf'antul Gheorghe.
C. sec. .XV-XVI.
P. Cetatea Lira, palat. lnv. F 24689.
74.
F fragmente de
fără picior.

H.

cahlă placă

(gr. 0,7 /0,9 cm)

pas tă grosieră degresată

incompletă, presată

cu pietricele, ardere
cu lemn şi cu mâna.

A urme de şlem gălbui.
D. fragment de arhitecrură, foarte probabil
dintr-o scenă cu Sfântul Gheorghe. Scena
delimitată de o torsadă. Relief c..xtrem de
şters, decorul aproape indescifrabil.
C. sec. XV-A'Vl.
P. Cetatea Lira, palat. Inv. F 24691, F 24692, F
24693. Fragmente marginale pe care se:: vede
torsada (redară printr-o baghet.ă reliefată,
decorată cu nervuri oblice) care încadra
decorul, descoperite în aceeaşi cetate, la
curtine şi palat. lnv. F 24706, F 24708, F
24699, r 24111, F 24710, r 24592, r 24594,
P 24593, F 24700, F 24709.
15.
F. fragment de cahlă placă (gr. 0,7 cm).
H. pastă grosieră cu mică şi pietricele, ardere
incompletă, presată cu lemn.

Cahle medievale din Transilvania
A. şlem gălbui.
O. fragment din corpul unui balaur cu solzi foarte probabil dintr-o compoz*c cu Sfântul
Gheorghe.
C. secolele XV-XVI.
P. Cluj-Napoca - str. Prahovei nr. 12. Inv. F
26887.
O. Viorica Crişan, Săpaturile de salvare din C/19._
Napoca, J\.MN, XXXTTJ, 1996, pL 13/4.
Fragment
clin
aceeaşi
compoziţie
reprezentând o vegeta~e pc un relief stâncos,
inv. F 26891. Mic fragment de balaur cu
coada străpunsă de o lance - inv. F 26893.

76.
F. fragment de cahlă placă (gr. 0,8 - 2 cm).
J l. pastă grosieră degresată cu pietricele, ardere
completă,
presată
în tipar cu lemn.
Fragmentul crăpat la ardere, probabil un
rebut.
A. strat gros de angobă albă (cu tentă roşcată) probabil pregătită pentru smălţuire.
D. cavaler cu barbă şi plete, echipat cu armură
din plăci (închisă pe unul dintre umeri cu o
pafta în formă de rozetă) şi cu un scut scobit
decorat cu o crnce greacă simplă. Probabil
Sfântul Ladislau.
C. sec. :XV-}...7Vl.
P. Cluj-Napoca - str. Prahovei nr. 12. Inv. F
26884. Pl. 6/6.
O. Viorica Crişan, Săpat11rile de salvare din ClujNapoca, J\1\1N, XXXIII, 1996, pi. 13/1.
77.
F. fragment de cahlă placă fără picior (gr. 0,8
cm) .
11. pasta medie degresată cu nisip şi pietricele,
uscată în straturi, ardere completă; presată în
tipar cu lemn.
A smalţ verde opac peste angobă - strat
subţire, în cea mai mare parte căzut.
D. baldachin - fragment din partea superioară
a unei cahle decorate cu Sfinţii Regi.
C. sec. XV-XVI.
P. Vinţu de Jos. Inv. P 19503. PI. 6/7.

78.
f. fragment de cahlă placă (gr. 0,4/0,8 cm) fără
picior.
I I. pastă fină, ardere completă, presată în tipar
cu lemn.
A. urme de şlem galben cărămiziu.
U. superficială.
D. rege sfânt cu aureolă.
C. sec. XV-XVI.
P. Cetatea Lita, palat. Tnv. F 24687.

79.
I'. fragment de cahlă placă (gr. 0,9-1,4 cm).
pastă de calitate medic degresată cu
pietricele, ardere completă, presată în tipar cu
o spatulă din lemn. Fragmentul crăpat la
ardere, probabil un rebut.
A şkm galben cărămiziu.
D. fragment dintr-o compoziţie cu Sfinţii Regi
(două picioare pe o formă de relief).
C. sec. XV-XVI.
P. Cluj-Napoca - str. Prahovei nr. 12. Inv. F
26890.
O. mic fragment dintr-o scenă idcntid rc,"alizată
cu alt tipar, inv. F 26889.

f I.

80.
F. fragment de colţ, cahlă placă rară picior (gr.
1,2 cm).
J J. pasta grosieră &gresată cu mică şi pietricele,
ardere oxidantă incompletă.
A presărat cu fulgi de mică.
T.lemn.
U. intensă.
D. partea inferioară a unui personaj cu mantie
lungă, aşezat pe un postament. Pragment
dintr-o compoziţie cu Sfinţii Regi.
C. sec. XV-XVI.
P. Cluj-Napoca - Casa Bocskay. PI. 6/16.
81.
F. fragment de cahlă placă (gr. 0,7- 1 cm).
11. pastă de calitate bună, ardere completă,
presată în tipar cu o pânză.
D. piciorul desculţ al unui personaj care poartă
o haină lungă - probabil o scenă cu Sfântul
Cristofor.
C. sec. XV-XVI.
P. Cluj-Napoca - str. Prahovei nr. 12. Inv. I'
26896.

82.
F. fragment central de cahlă placă (gr. 0,5-2
cm).
r J. pastă grosieră degresată cu mult nisip şi
pietricele, presată în tipar cu o spatulă din
lemn, ardere oxidantă completă.
A. smalţ verde, strat de grosime inegală,
culoarea oscilează de la verde gălbui la negru.
U. superficială.
O. figură de sf'antă.
C. sec. XV.
P. Cluj-Napoca - Casa Bocskay. Pl. 6/11.
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83.
F. fragment dintr-o piesă specială în formă de
blazon (g.r. 0,4 cm); după urmele rămase pe
avers, a avut un picior triunghiular.
H. pastă fină cu nisip, ardere incompletă;
presată în tipar cu lemn.
A. smalţ verde irizat în argintiu.
U. superficială.
D. personaj feminin cu aureolă.
C. sec. A.'V-XVI.
P. Cluj-Napoca - Sala de box. PI. 6/12.
84.
F. fragment de cahlă placă (gr. 0,6/0,8 cm).
H. pastă grosieră degresată cu pietricele, ardere
incompletă, presată cu lemn.
A. urme <le şlem galben cărămiziu.
U. superficială.
D. personaj sfânt cu aureolă.
C. sec. XV- XVI.
P. Cetatea Lita, curtine. Inv. F 24715.
85.
F. fragment de
p1c1or.
H. pastă

cahlă placă

(gr. 0,8 cm)

fără

grosjeră degresată

cu pietricele, ardere
cu lemn.
galben cărămi:tiu.

incompletă, presată

A. urme de şlem
U. superficială.
D. personaj sfânt cu aureolă. Detaliile
şterse din prelucrare.
C. sec. XV- XVI.
P. Cetatea Lita, palat. Inv. F 24688.

feţei

86.
F. fragment de cahlă placă (16x19,7x1 cm) cu
picior (5,3x1 cm).
H. pasta de calitate medie degresată cu
pietricele, presată în tipar cu o spatulă din
lemn şi cu mâna.
A. şlem galben cărămiziu.
U. superficială.
D . cetate cu trei figuri - probabil fragment din
scena „Intrarea in Ierusalim".
C. sec. XVI.
P. inv. 8024 a, b.
87.
F fragment de tipar (gr. 1,2/1,S cm).
I-L pastă grosieră degresată cu pietricele, ardere
completă.

A. urme de nisip.
D. înger sau sfânt cu aureolă şi aripi.
C. sec. XV- XVI.
P . Cluj-Napoca - str. Prahovei nr. 12. Inv. F
26894. Pl. 6/13.
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O . Viorica Crişan, Săpa/urile de salvare din ClujNctpoca, A11N, XXXIII, 1996, pl. 13/7.

88.
F . fragment central de cahlă placă (gr. 0,8 cm).
H. pasta de calitate bună, presată în tipar cu o
pânză, ardere oxidantă completă.
A. smalţ verde peste angobă.
T. lemn.
U. urme intense, dispuse doar marginal.
D. fragment din corpul unui personaj.
C. sec. XVT- XVTT.
P. Cluj-Napoca - Casa Bocskay. Pl. 6/15.
89.
F. fragment de cahlă placă (gr. 0,6/1,5 cm) cu
piciorul nipt.
H. pasta fină, ărdcre completă; presată in tipar
cu lemn.
A. uşor micasat; smalţ verde-gălbui direct pc
ceramică.

U. superficială.
D. personaj feminin aflat la intrarea unui cortfragment din scena „Judith tăind capul lui
Holofern". Compoziţia este incadrată de trei
registre decorative: imit.aţic <le torsadă, lujeri
înfăşuraţi pe o baghetă, şi mici rozete ataşate
unei baghete.
C. sec. XVI.
P. Pl. 6/17.
O. fragmente dintr-o compoziţie asemănătoare
în săpăturile de pe str. Prahovei 12:
fragmente de placă (gr. 0,3/1,3 cm) din pastă
de calitate bună degresată cu nisip, ardere
completă, presate în tipar cu o spatulă din
lemn. A versul cu smalţ verde uniform, parţial
irizat, parţial căzut. Fragmentele păstrate:
capul unui personaj feminin cu detaliile feţei
puţin reliefate, inv. P 26823; partea mediană a
unui personaj feminin având în mâna dreaptă
capul lui Ilolofern, inv. F 26824.
90.
P. fragmente de cahlă placă (1/1,5 cm) cu ramă
(5,4x1 cm).
11. pasta bună degresată cu nisip, ardere
completă; presată în tipar cu o spatulă din
lemn.
A. smalţ verde gălbui, strat de grosimi variabile.
D. Moise lângă cort şi crucea pe care este
încolăcit şarpele. În registrul inferior bandă
cu inscripţie: „DO", „RR SO", „VERB".
C. sec. XVII.
P. Cluj -Mănăştur. Inv. P 23250, P 23258, P
25243.

Cahle medievale din Transilvania
O. fragmente din
tipare diferite.

3~

exemplare lucrate cu

91.
cahlă placă (gr. 1 cm) cu
piciorul desprins.
H. pasta de calitate bună degresată cu rus1p,
ardere incompletă; presată în tipar cu lemn şi
cu mâna.
A angobă alb-gălbuie; pete de smalţ verde
marginal şi pe revers.
U. masivă, pe revers.
D. Moise cu coame. Inscrip~e ,,NESEN" (sau

F. fragment de

M?).

D. medalion octogonal cu laturile oblice uşor
arcuite sere interior, decorat cu mască
feminină. ln interiorul medalionului inscrip~e
„1617" „B", „H". Pe medalion un fel de
proeminenţe
circulare.
În
exteriorul
medalionului de o parte şi de alta câte o
mască (mai puţin reuşită), iar pe verticală
motive stilizate. Între laturile arcuite ale
octogonului şi colţurile plăcii buchet de
frunze. Cahla are un chenar bogat profilat, în
trepte, iar la nivelul decorului o bordură cu
mici proeminenţe circulare.
C. sec. XVll.
P. colecţia Adolf Resch. lnv. T 3299. Pl. 7 / 4.

C. sec. XVII.

P. Cluj-Mănăştur. lnv. P 23247. Pl. 6/18.
O. mic fragment cu acelaşi decor dintr-o
smălţuită verde.

piesă

92.
cahlă placă

F.

(23x20x0,5 cm) cu picior (5,Sx0,5

cm).
I L pasta presată în tipar cu o spatulă din lemn
şi

cu mâna.

A. smalţ verde deschis.
U. superficială.
D. lupta dintre David şi Goliat. Scena are o
bordură vegetală foarte încărcată, iar câmpul
este acoperit cu un fel de solzi.
C. sec. )CV!.
P. inv. 8027 a şi b.

93.
F. cahlă placă dreptunghiulară (19,6x9,4x0,7
cm) uşor concavă, Îară picior.
II. pastă de calitate medie presată în tipar cu un
lemn şi cu mâna, ardere incompletă.
şlem roşu cărămiziu.

A.
U.

superficială.

D. personaj nud.
C. sec. XVI- XVII.
P. Zalău. lnv. N 2812.
94.

I'.

cahlă placă

(22x22,5x0,7 cm) cu picior scurt
(5,6x0,5 cm). Pe laturile verticale ale
piciorului câte trei orificii, cinci obturate cu
lut înainte de ardere.
1L pastă fină presată în tipar cu o ţesătură şi cu
mâna, piciorul finisat cu o spatulă din lemn.
Medalionul este posibil să fi fost imprimat
separat.
A. smălţuit bicrom: interiorul medalionului
galben închis, restul câmpului verde.
U. masivă pc revers şi pe picior.

95.
F. cahlă

placă

(23,Sx22,5 cm) cu picior (Sx0,6

cm).
H. pastă presată ' în tipar cu o ţesătură şi cu
mâna, piciorul .finisat cu o spatulă din lemn.
smalţ verde cu nuanţe, calitate bună.
U. masivă pe revers şi pe picior.
D. medalion octogonal cu mască feminină. Din
laturile arcuite ale octogonului se dezvoltă
spre colţuri câte trei frunze de stejar cu o
rădăcină comună. În partea <le jos este
inscripţionat anul „1618" încadrat de literele
„G"şi „M".
C. sec. XVII.
P. colecţia Adolf Resch. Tnv. I 3305.
O. variantă cu aversul smălţuit policrom:
fondul smălţuit verde, marginile şi interiorul
medalionului galben maroniu (irizat) măştile
laterale şi fnmzele spre colţuri alb. Detaliile şi
masca principală pictate cu albastru.
Tnv.indesc.

A

96.
F. cahlă placă (22,7x23x0,7 cm) cu piciorul
desprins; pe laturile verticale urme de orificii
pentru manevrare.
H. pastă presată în tipar cu o spatulă din lemn
şi cu mâna.
A. şlem cărămiziu deschis.
U. superficială pe revers.
D. medalion octogonal cu mască feminină. În
interiorul medalionului inscrippe „I I", „D" şi
„1620", iar în partea de sus o coroană în
interiorul căreia este reprezenti1t un copac cu
rădăcini
(stema Braşovului). Deasupra
coroanei două păsări. În părple laterale ale
medalionului, în exterior, au fost sugerate alte
două măşti, de dimensiuni mai mici şi fără
detalii. Restul suprafeţei este acoperit cu
elemente vegetale stilizate.
C. sec. XVII.
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P. colecţia Adolf Resch. Jnv. 13300. Pl. 7 /3.
piesă asemănătoare la inv.

O. fragment dintr-o
F 2498.
97.

cahlă placă (23,7x23,4/22,7x0,7 cm) cu
picior (7x0,6 cm).
H. paslă presată în tipar cu lemn.
A. smalţ verde închis peste angobă, curs puţin
pemargtm.
T. lemn.
U. masivă pc revers şi pe picior.
D. medalion octogonal cu mască feminină. Din
laturile oblice ale medalionului se dezvoltă
câte rrei frunze de stejar cu o rădăcină
comună. În partea de jos este inscripţionat
anul „1650", încadrat de literele „G" şi „M".
C. sec. XVIL
P. colecţia AdolfResch. Tnv. l 3307. Pl. 7 /1.
O. variantă nesmălţuită lucrată cu un alt tipar,
mai tocit, având în partea de jos inscripţie
ilizibilă, foarte probabil aceeaşi Pl. 7 /2. Cahlă
placă (23,5x22,3x0,5 cm) cu picior scurt
(5,5x0,6 cm) având pe laturile verticale câte
trei orificii, din care trei obturate cu lut
înainte de ardere. J ,ucrată din pastă presată în
tipar cu o ţesătură şi cu mâna, piciorul finisat
cu o spatulă din lemn; pe avers urme de
vopsea roşie, acum devenită neagră. Tov. I
3306, din aceeaşi colecţie. Variantă mai
încărcată, probabil şi ceva mai târzie: placă
(23,3x22,3x0,9 cm) cu picior (5,6x0,7 cm)
având pc laturile verticale câte trei orificii
pentru manevrare, patru obturate cu lut
înainte de ardere. Lucrată din pastă presată în
tipar cu o ţesătură şi cu mâna, piciorul finisat
cu o spatulă din lemn. Pe avers smalţ verde
irizai. 1nv. I 3303, din aceeaşi colecţie.

I-'.

98.
cahlă placă (23,51'22,Sx0,7 cm) cu p1c1or
(Sx0,7 cm). Pc laturile verticale câte trei
orificii, patru obturate cu lut înainte de
ardere.
JJ. pastă presată În tipar cu o ţesătură şi cu
mâna, piciorul finisat cu o spatulă din lemn.
U. masivă pe revers şi pe picior.
D. medalion octogonal cu mască feminină,
inscripţie „A", „D". Probabil o replică a
piesei cu inscripţie „ 1650".
C. sec. XVII.
P. inv. l 3388.

fi'.

99.

F.

cahlă placă

cm).
U6

(25x22x1,2 (,!11) cu picior (4x0,9

J1. pasta presată în tipar cu o spatulă din lemn
şi cu mâna.
A. micasat.
U. masivă pc revers şi pe picior.
D. medalion octogonal decorat cu mască
feminină; pe laturile drepte ale medalionului
este reprezentată o imitaţie de coroană, iar în
colţurile plăcii ~ttoafe stilizate.
C. sec. XVII.
P. inv. 1206.
O. exemplar identic la inv. 3331, din colecţia
Adolf Resch. Aversul cu urme de vopsea
maronie peste mică.

100.
F fragmente dintr-o

cahlă dreptunghiulară uşor

(17x9,1x1cm;11x7x1 cm) cu picior
scurt (3x1 cm), circular în plan, amplasat la
aprox1mativ 2,5 cm de marginile plăcii.
H. pastă <le calitate bună, ardere incompletă;
presată în tipar cu o spatulă din lemn.
A. smalţ verde foarte corodat, parţial suprapus
de un strat subţire de mortar.
U. medii.
D. leu cu figură umană - probabil o replică
puţin reuşită a ternei „leul păzind pomul
concavă

vieţii".

C. sec. },._"V-XVI.
P. Cluj-Napoca - Sala de box. Pl. 8/1.
O. mici fragmente marginale <lin acelaşi tip de
piese: fragmente de cahlă placă (gr. 0,7 cm)
cu picior scurt (4,Sx0,9 cm) lucrate din pastă
fină, ardere superficială; reversul nivelat cu o
spatulă din lemn, aversul acoperit cu strat
gros de angobă. Este posibil să fi fost
pregălitc pentru smălţuire. Inv. F 19829.

101.
F. fragment dintr-o cahlă uşor concavă (gr. 0,8
cm) cu picior de înăWme ineWtlă (1/5,5 cm x
0,3/0,9 cm).
H. pasta de calitate bună degresată cu nisip şi
pietricele, ardere foarte superficială; reversul
nivelat cu mâna, iar piciorul cu o spatulă din
lemn şi cu mâna; reversul foarte denivelat,
urmăreşte decorul.
A
smalţ verde
deschis peste angobă,
străluci tor, crăpat pe toată suprafaţa; piciorul
este de asemenea smălţuit până la jumătatea
înălţimii lui.
U. masivă.
D. leu cu figură umană; marginal benzi
decorative cu imitaţie de vrejuri.
C. sec. XVT-XVlI
P. Vinţu <le Jos. Tnv. F 19832 şi P 19831.

Cahle medievale din Transilvania
O. copie puţin reuşită după Icul de la sala de
box; mici fragmente din altă piesă (a treia) la
inv. r: 19884 şi F 19881, din acelaşi loc.

P. Cluj-Napoca - str. Prahovei n.r. 12. lnv. F
26886. PI. 8/4.

102.
P. fragment de cahlă pladi (gr. 0,5 cm) cu
picior (6x0,5 cm); partea centrală adâncită după curbură trebuie să fi fost o piesă de
dimensiuni mici. Nu este exclus să fi fost
destinată coronamentului.
H. pasta fină, ardere incompletă, presată în
tipar cu lemn şi cu mâna.
A. angobă albă; pată de smalt verde marginal.
U. masivă, pe revers şi pe intertorul piciorului.
D. vegetal stilizat; din câmpul central se
păstrează o rozet."i de <limcnsiuni mici, cu
doua rânduri de petale de~voltate dintr-un
nucleu proeminent, şi un lujer; în exterior
bandă decorativă din lujeri înfăşuraţi Posibil
fragment dintr-o piesă decorată cu leu
asemănătoare celei de la sala de box.
C. sec. XV-XVI.
P. inv. F 5355.

r. fragment de cahlă placă (gr. 0,6 cm).

106.

103.
F. fragment de cahlă placă fără picior (gr. 0,6/1
cm).
J1. pastă grosiera cu pietricele, ardere
incompletă; presată În tipar cu lemn şi cu
mâna.
A. urme de şlem cărămiziu.
U. masivă.
D. leu păzind pomul vieţii.
C. sec. XV-XVI.
P. inv. indcsc. Pl. 8/2.
104.
!'. fragment de cahlă placă (gr. 0,6 cm) cu
picior scurt (3x0,5 cm).
I I. pastă fină cu mică şi nisip, ardere
incompletă, presată în tipar cu mâna.
A. smalţ verde închis, strat foarte gros.
U. intensă.
D. leul passant.(?)
C. sec. XV-XVI.
P. Cluj-Napoca - Conservator. PI. 8/3.
105.
F. fragment de cahlă placă (gr. 0,6 cm) fără
sistem de fixare.
H. pastă fină, ardere incompletă, presată cu o

J f. pastă fină cu nisip, ardere completă;
în tipar cu lemn şi cu mâna.
A. smalţ verde închis, strălucitor.

presată

U. intensă.
D. grifon.
C. sec. XV-XVI.
P. Cluj-Napoca - Conservator. PI. 8/5.

107.
F. fragment de cahlă placă (gr. 0,8 cm).
H. pastă fină degresată cu nisip, ardere
completă; presată în tipar cu o pânză.
A. smal~ verde înc~s, strălucitor.
U. medie.
D. grifon.
C. sec. XV-XVI.
P. Cluj-Napoca - Conservator. PI. 8/6.
108.
F. fragment de placă (23,Sx16,Sxl cm) cu
picior scurt (3,8x0,7 cm), pe revers urmele
unor pedunculi. Lateral pe picior trei orificii
de manevra.re din care două obturate în stare
crudă. Al treilea s-a rupt înainte de arderea
p1ese1.
I l. pastă de calitate bună degresată cu nisip,
presată în tipar cu o ţesătură, piciorul cu o
spatulă din lcrrm şi cu mâna.
A. smalţ verde deschis, strat inegal peste
angobă.

U. masivă, pe revers şi pc picior.
D. animal fantastic - probabil grifon - În
medalion oval

C. sec. XVII.
P. inv. in<lesc.

109.
F. fragment de cahlă placă (gr. 0,8 cm).
1L pastă de calitate medic degresată cu nisip şi
pietricele, ardere incompletă; presată în tipar
cu lemn.
A. şlem galben-cărămiziu.
U. masivă.
D. cap de animal - steag?
C. sec. XV-XVI.
P. Cluj-Napoca - Sala de box. Pl. 8/9.

ţesătură.

A.
U.

şlem cărămiziu.
masivă.

D. leu passant.
C. sec. XV-XV 1.

110.
F. fragment de cahlă placă (gr. 0,7 cm) fără
picior, având pe revers marginile uşor
îngroşate.
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H. pasta grosieră degresată cu nisip, pietricele şi
mică, uscată în straturi, ardere incompletă;
presată în tipar cu lemn şi cu mâna.
U. superficială.

D. medalion - probabil cu pasărea Phoenix.
C. sec. XVL Piesă identică cu inscripţie 1586 în
săpăturile

mai noi de la Vinţu de Jos.
P. Vinţu de Jos. Tnv. F 19504. Pl. 8/7.
111.

F. fta{,'111Cnt central de cahlă placă (gr. 0,7 cm).
H. pastă de calitate bună, ar<lcrc completă.
U. superficială.
D. păsări Într-un cadru vegetal.
C. sec. XV- XVl.
P. Vâlcele. PI. 8/8.
112.

F. fragment de cahlă placă (gr. 0,8 cm).
pastă grosieră degresată cu nisip şi pietricele,
ardere incompletă, presată cu lemn.
A. urme de şlem galben cărămiziu.
U. superficială.
D. fragment de pasăre sau animal.
C. sec. XV-XVL
P. Cetatea Lita, palat. Tnv. F 24587.

H.

113.
1'. fragment de cablă placă (gr. 1/1,6 cm).
1l. pastă grosieră degresată cu piet.ricde, supraardere, presată În tipar cu lemn şi cu mâna.
Pragmentul crăpat la ardere pe toată
suprafaţa, foarte probabil un rebut.
D. fragment din corpul unei păsări.
C. sec. XV- .>....T\TI.
P. Cluj-Napoca - str. Prahovci nr. 12. hw. F
26875.
O. Viorica Crişan, Săpat11rile de salvare din ClujNapoca, AMN, XXXIII, 1996, pl. 13/6.
114.
cahlă placă (24,8x21,4xl cm) cu pictor
(3,5x0,7 cm); pe revers urme de pedunculi.
H. pasta presată în tipar cu o ţesătură şi cu
mâna, piciorul cu o spatulă din lemn.
A. strat inegal de smal\ verde dt!schis peste

F.

angobă.

U. superficială pc revers şi pe picior.
D. vultur bicefal stilizat, inscripţie „ 1620" în
partea de sus, şi „DS" în zona mediană.
C. sec. XVII.
P. colccµa AdolfResch. Inv. I 3322.
O. exemplar identic dar de dimensiuni puţin
mai mici (21,4x20,7 cm) şi nesmălţuit, aversul
acoperit cu vopsea roşie, inv. I 1115.
Exemplarul smălţuit e!;le publicat în Barbu
138

Slătineanu,

Ceramica

românească,

Bucureşti,

1938, PI. 111.
115.
F. cahlă placă (25,5x25x1 cm) cu picior (Sx0,8
cm). Câte patru orificii pentru manevrare pe
laturile lungi ale piciomlui.
rI. pasta presată în tipar cu o spatulă din lemn
şi cu mâna.
A. strat gros de smalţ verde închis străluci tor
peste angobă.
U. masivă pe revers şi picior.
D. vultur bicefal.
C. sec. XVII-XVITT.
P. colecţia Adolf Resch. Inv. 3321.
O. exemplar identic din aceeaşi colccµe: placă
(20,7x2lx1,4 cm) cu picior scurt (3,6x0,6
cm); pas ta presată în tipar cu o ţesătură şi cu
mâna, piciorul cu o spatulă din lemn. Inv. 1
1161.
116.

F. fragmente de cahlă placă (gr. 0,5/0,9 cm).
I f. pastă grosieră degresată cu nisip şi pietricele,
ardere incompletă, presa tă cu lemn.

A. urme de şlem galben cărămiziu.
D. rozete stilizate.
C. sec. XV- XVI.
P. Cetatea Lita, palat şi palatul mijlociu. Inv. P
24585 şi r 24628.
117.
cahlă placă (gr. 0,4/ I
cm) cu picior (4,3x0,6 cm).
H. pasta de calitate bună cu mică şi nisip,
uscată în straturi, ardere completă; presată în
tipar cu o ţesătură.
A. small verde irizat în argintiu, peste angobă.
U. masivă, pe revers şi picior.
D. lujeri înfăşuraţi pc o baghetă.
C. sec. XV-XVI.
P. Vinţu de Jos. lnv. F 19802.

P. fragm ent marginal de

118.

F fragment de cal'llă placă (gr. 0,4 cm).
H. pastă fină degresată cu mică, ardere
incompletă, presat cu lemn şi cu mâna.
A. pată de smalţ verde pe revers.
U. superficială.
D. vegetal.
C. secolele XV - XVI.
P. Cluj-Napoca - str. Prahovei nr. 12. Inv.
26840.

r

Cahle medi.evale di.n Transilvania
119.
F. fragment de cablă placă fără picior (gr. 1/1,4
cm); după urmele de arsură de pe revers a
funcţionat cu un olan ataşat.
I I. pastă grosiera cu pietricele, ardere
incompletă; presată în tipar cu lemn şi cu
mana.

U. masivă.
D. vegetal. Marginal o bandă decorativă cu
lujeri care se înfăşoară în juru] unei baghete;
decorul central nu se poate descifra.
C. sec. XV-XVI.
P. inv. F 5665. PI. 9/3.

U. superficială.
D . motive gotice.
C. sec. XV- XVI.
P. inv. l 514. Pl. 8/10.

124.
F. fragment de cahlă placă (gr. 1 cm).
H. pasta grosieră degresată cu pietricele, ardere
completă, presată în tipar cu lemn.
A. şlem galben-cărămiziu.
D. vegetal - vrejuri.
C. sec. .A'VI.
P. Cluj-N apoca - str. Prahovei nr. 12. Inv. l"
26833.

120.
!'. fragment de cahlă placă (gr. 1 cm) cu
piciorul parţial spart (3x1 cm).
H . pastă grosiera cu pietricele, ardere
incompletă; presată în tipar cu o spatulă din
lemn, prin mişcări circulare.
l\. smalţ galben-verzui peste angobă, irizat,
crăpat fin pe toată suprafaţa, în parte căzut.
D. compoziţie geometrică cu elemente preluate
din arhitectura gotică.
C. sec. XV-XVI.
P . Cluj-Napoca - Sala de box. PI. 8/11.
121.
fragment de cahlă placă (gr. 0,7 cm) cu
piciorul complet desprins.
H. pasta grosieră cu nisip şi pietricele, ardere
incompletă; presa t.ă în tipar cu lemn.
A. smalţ verde irizat în argintiu, strat su bţire
peste angobă.
D. vegetal.
C. sec. XV-XVI.
P. inv. F 19803. PI. 9/1.

r.

122.
f'. fragment de cahlă placă (_g.r. 1,1 cm) cu
picior scurt (5,2 x l cm).
H. pasta grosieră, cu nisip şi pietricele, ardere
incompletă; presată în tipar cu o spatulă din
lemn.
A. sm alţ verde inegal, strat gros peste angobă,
estompează detaliile fine ale reliefului.
U. variabilă.
D . vegetal.
C. sec. XV- XVI.
P. Cluj-Napoca - Palatul Telefoanelor. Inv. P
5375. PI. 9 / 2.
123.
F. fragmen t de cahlă placă (gr. 0,6 cm) fără
picior.
H. pasta de calitate bună, acdcre completă;
presată în tipar cu mâna, foarte neglijent.
A. vopsea roşie, prost conservată.

125.
fragmente de cahlă placă (gr. 0,6 cm) cu
picior scurt (4,5x0,6 cm).
I I. pasta fină degresată cu nisip, ardere
incompletă; presată în tipar cu lemn şi cu
mâna.
A. şlem alb-gălbui, în marc parte căzut.
U. masivă.
D. rozetă stilizată încadrată într-un medalion
circular. Bordură decorativă cu mici rozete.
C. sec. XVI.
P. Cluj-Napoca - Sala de box. Pl. 8/ 12.
O. din acelaşi loc fragment dintr-o piesa
similară, luc rată cu alt tipar, având însă
aceleaşi caracteristici tehnice, cu excepţia
aversului ca re este acoperit cu smalf verde
irizat in argintiu. Fragmente dintr-o piesă
identică în săpăturile de pe str. Prahovei nr.
12, inv. F 26828, P 26831.

r.

126.
P. fragment de cahlă placă (gr. 1,3/1,5 cm) cu
piciorul rupt.
I I. p asta grosieră cu pietricele şi mică, ardere
incompletă; pre.<>ată în tipar cu lemn.
A. smalţ policrom peste angobă: chenarul şi
fondul verzi, frun:t.ele laterale alb şi albastru,
frunza din colţ albastru; calitate excelentă,
posibil un import.
U. superficială.
D . vegetal, probabil cu medalion central.
C. prima jumătate a sec. XV1.
P. inv. D 1259. PI. 4/6.
127.
F. fragment de cahlă placă (gr. 0,4/1 cm) cu
picior (4,5x0,9 cm).
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H. pasta de calitate bună cu rusip, uscată în
straturi, ardere completă; presată în tipar cu
lemn şi cu mâna.
U. masivă pc revers şi picior.
D. medalion circular redat printr-o împletitură
de vrejuri şi frunze; în interior o rozetă cu 12
petale, dezvoltate dintr-un nucleu central
proeminent În exterioml medalionului, spre
colţuri, <lecor vegetal.
C. sec. XVI.
P. inv. II 6294. PL 4/7.
128.
F. fragment de cahlă placă (gr. 0,6 cm) cu
picior scurt (4,3x0,6 cm), uşor concavă.
H. pastă fină degresată cu nisip, ardere
incompletă, presată în tipar cu o spatulă din
lemn.
A. strat gros de şlem galben cărămiziu.
U. intensă.
D. vegetal geometric, bordură marginală cu
mici proeminenţe rectangulare.
C. sec. XVI.
P. Cluj-Napoca -Sala de box. PI. 9/4.
129.
F. fragment central <le cahlă placă (gr. 0,9 cm).
H. pastă de calitate bună degresată cu nisip,
presată cu o spatulă <lin lemn, ardere
oxidantii incompletă.
A. smalţ verde închis spre negru, aplicat direct
peste pastă.
U. superficială.
D. vegetal stilizat
C. sec. XV.
P. Cluj-Napoca -Casa Rocskay. Pl. 9/5.
130.
F. fragment central de cahlă placă (gr. 0,9 cm);
pc revers urme de la un peduncul de fixare.
H. pastă grosieră presată în tipar cu un obiect
<lin lemo şi cu mâna, ardere inoxidantă
incompletă.

A.

smalţ

verde maroniu spre negru peste

H.

pastă

presată

<le calitate bună degresată <..-U mică,
în tipar cu o sparulă din lemn, ardere

oxidantă incomplet,~.

A strat de şlem, în cea mai mare parte exfoljat.
U. intensă.
D. vt:getal.
C. sec. XVI.
P. Cluj-Napoca - Casa Bocskay. PI. 9/7.
132.
F. fragmente de cahlă placă cu picior scurt; pe
revers urme de la un peduncul.
H. pastă de calitate bună degresală cu mică,
presată în tipar cu mâna; ardere oxidantă
completă.

A. micasat.
lJ. variabilă; un exemplar cu urme puternice de
ardere seclindară pe avers.
D. vegetal-floral.
C. sec. XVI-XVII.
P. Cluj-Napoca - Casa Bocskay. PI. 9/8.
133.
F. fragment central de cahlă placă (gr. 0,6 cm).
H. pastă grosieră cu mult nisip, presată în tipar
cu o spatulă din lemn, ardere oxidantă
incompletă.

A.

smalţ

LJ.

intensă.

verde peste angobă.

D. geometric.
C. sec. XV-XVI.
P. Cluj-Napoca - Casa Bocskay. l'l. 9/9.
134.
F. fragment de cahlă placă (gr. 0,3/0,5 cm).
H pasta grosieră degresată cu mică, nisip şi
pietricele, ardere completă; presată în tipar n1
lemn şi cu mâna. Pete de smalţ gălbui pc
revers.
A. micasat.
U. masivă.
D. vegetal stilizat.
C. sec.XV-A.'VI.
P. Vinţu de Jos. Inv. J? 19737. Pl. 9/10.

angobă.

U. intensă.

D.

compm:iţie

abstractă

delimitală

de

o

torsadă.

C. sec. XV
P. Cluj-Napoca - Casa Bocskay. Pl. 9/6.

131.
F. fragment marginal de cahlă placă (gr. 0,6 cm)
cu piciorul desprins.
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135.
f. fragment de <..-ahlă placă (gr. 1,5/1,7 cm) cu
picior de dimensiuni medii. Partea din spate
es1·e adăugată nidimentar prin presare cu
degetele, şi se păstrează pe o înălţime de 9,5
cm - foarte probabil aceasta fiind limita
superioară.

H. pasta grosieră degresată cu nisip
ardere completă;
cu mâna.

presată

şi pietricele,
în tipar cu lemn şi

Cahle medievale din Tninsilvania
smalţ verde marmorat, strat gros
pe toată suprafaţa.
U. în exteriorul piciorului.
D. vegetal.
C. sec. XV-XVI.
P. inv. P 5311. PI. 9/11.

A

crăpat

fin

136.
F. fragment de placă (gr. 1 cm) cu piciorul rupt.
1 !. pasta grosieră degresată cu pietricele, ardere
incompletă.
smalţ gălbui - strat gros care s-a corodat la
ardere - probabil rebut.
D. vegetal.
C. sec. XVI.
P. Cluj-Napoca - str. Emil !sac nr. 15. lnv. l'
19836. PI. 9/12.

A.

137.
1'. fragment de cahlă placă (gr. 1 cm).
H. pasta de calitate bună cu mică şi rus1p,
ardere foarte superficială; presată cu lemn.
A şlem gălbui, strat subţire.
T. lcmn.
U. masivă.
D. vegetal cu frunze de arţar.
C. sec. XVI
P. Cluj-Napoca - str. Karl Marx. Inv. f' 19491.
Pl. 9/13.

H. pasta grosieră degresată cu pietricele şi nisip,
ardere incompletă; presată în tipar cu lemn.
A fulgi de mică pe toată suprafaţa.
U. superficială.
D. vegetal.
C. sec. XVI.
P. Cluj-Napoca - Sala de box. PI. 10/3.
141.
F. fragment de cahlă placă ( gr. 0,8 cm).
H. pasta de calitate bună degresată cu ffilca,
ardere completă; presată în tipar cu o pânză,
reversul nivelat cu o spantlă din lemn.
A. micasat pe toată suprafaţa.
U. superficială.
D. vegetal stilizat.
C. sec. XVI.
P. inv. F 22284. Pl.· 10/4.
142.
l'. fragment de cahlă
picionil desprins.
l I. pasta fină, ardere
tipar cu lemn.

A.

placă

(gr. 0,8 cm) cu

incompletă; presată

toată suprafaţa acoperită

în

cu fulgi de mică.

U. masivă.
D. vegetal cu ghinde.
C. sec. XVl-XVIl.
P. inv. 6100. Pl. 10/S.

138.

143.

r. fragment <le pat·riţă (gr. 1,4 cm).

cahlă placă (gr. 0,7 cm) cu
picior scurt (3,Sx0,7 cm).
r J. pastă fină degresată cu nisip, ardere
incompletă; presat în tipar cu o spatulă din
lemn.
A. uşor micasat.
U. masivă.
D. vegetal geometric, dezvoltat dinspre colţ
spre centru.
C. sec. XVT- XVII.
P. Cluj-Napoca - Sala de box. Pl. 10/6.

H. pasta grosieră, cu nisip şi pietricele, ardere
completă.

D. vegetal - compozi~e cu vrejuri şi frunze de
viţă de vie.
C. sec. XV1.
P. Cluj-Napoca - Palatul Telefoanelor. Inv. F
5357. Pl. 10/l.
O. Fragmente din piese identice descoperite în
săpăturile de la Cluj-Napoca - Sala de box.
139.
F. fragment de cahlă placă (gr. 0,7 cm) cu
picior scurt ( 3,S x 0,6 cm).
l I. pastă de calitate bună, ardere incompletă.
A. uşor micasat.
U. superficială.
D. vegetal compozit.
C. sec. XVI.
P. Cluj-Mănăştur. PI. 10/2.

140.
f'. fragment de
piciorul rupt.

cahlă placă

(gr. 0,8 cm) cu

P. fragment de

144.
F. fragment de cahlă placă (gr.0,7 cm) cu picior
scurt (3,2x1 cm).
11. pasta grosieră cu pietricele, ardere foarte
superficială.

A. micasat.
D. vegetal.
C. sec. XVI.
P. Vinţu de Jos. inv. l7 19910. Pl. 10/7.
145.

P. fragmente de
piciorul rupt.

cahlă placă

(gr. 0,6 cm) cu
141
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H. pasta

fină

degresată

completă; presată

cu mica,

în tipar cu o

ardere
din

spatulă

lemn.
i\. întreaga suprafaţă acoperită cu fulgi de mică.
U. masivă pe revers şi picior.
D. vegetal.
C. sec. XVI-A.'VIT.
P. Cluj-Napoca - Palaml Telefoanelor. lnv. F
5354 şi 5359. J>l. 10/8-9.
146.
F. fragment de cahlă placă (12x9,2x0,7 cm), cu
picior scurt ( 3,5x0,6 cm); piciorul cu un
orificiu nefinali7.at.
H. pastă de calitate bună, ardere incompletă.
A. micasat.
U. superficială.
D. vegetal compozit.
C. sec. XVII.
P. Cluj-Mănăştur. Pl. 10/10.

149.

F. fragment de cahlă placă (gr. 0,6/0,7 cm).
H. pasta fină degresată cu mică, ardere
comple tă; presată în tipar cu o ţesătură.
A. şlem cărămiziu închis, suprapus de un strat
gros de var.
D. vegetal: flori şi fructe dezvoltate dintr-o
rădăcină (sau vas?) în formă de inimă.
C. sec. XVI- XVII.
P. inv. JN 1436. Pl. 10/15.
150.

F. fragment de cahlă placă ( gr. 0,8/0,9 cm).
H. pasta fină, ardere completă; presată în tipar
cu un lemn.
A. intens micasat.
D. floral-vegetal stilizat.
C. sec. XV.1-XVIL
P. Vinţu de Jos. Inv. F 19854.
151.

147.

F. fragment de placă (gr. 0,8 cm) cu picior scurt
(3,7x0,7 cm).
H. pastă de calitate bună degresată cu rus1p,
ardere incompletă. Presată în tipar cu o
pânză.

A. micasat, urme de vopsea roşie.
U. superficială.
D. vegeta~ cu medalion probabil oval. În
exterior motive stilizate de forma unor
brăduţi.
Cluj-.Mănăştur.

Pl. 10/11.

148.
fragmente de cahlă placă (gr. 0,5/0,9 on) cu
picior scurt (5x0,4 cm).
H. pastă degresată cu mică şi nisip, ardere
incompletă, presată cu lemn şi cu mâna.
A. şlem cărămiziu.
U. masivă pe picior şi revers.
D. vegetal-fior~ pc un fond acoperit cu 1nici
proeminenţe circula.re. Inscripţ:ie „A" şi „D".
C. sec. XVI-XVIL
P. Cluj-Napoca - str. Prahovei nr. 12. Jnv. F
26827, F 26827. Pl. 10/12.
O. decor preluat după cahle poloneze.
Fragment dintr-o piesă originală, lucrată din
pastă fină de caolin, <..."tl un registru perlat
decorat cu frunze în formă de inimă şi un
registru sin1plu cu frun:te de ar~ar la inv. F
5330, databil în sec. XVL Imitaţii mai pulÎD
reuşite şi în săpămtile de la Cluj-Mănăştur,
sin1ple sau smălţuite verde.

r.
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A. şlem gălbui.
U. masivă pe revers.
D. vegetal stilizat.
C. sec. XVI-A'VJT.
P. inv. f 5379.
152.

C. sec. XVI-XVII.

P.

F. fragment de cahlă placă (gr. 0,5 cm).
H. pasta de calitate bună degresată cu rus1p,
ardere incompletă; presată în tipar cu o
spatulă din lemn.

F. fragment de cahlă placă (gr. 0,7 cm) cu
piciorul spart.
H. pastă grosieră degresată cu nisip şi pietricele,
ardere completă, presată cu lemn şi cu mâna.
A. inicasat excesiv.
U. masivă pe picior şi revers.
D. vegetal.
C. sec. XV1l.
P. Cluj-Napoca - str. Prahovei or. 12. Tnv. F
26906.
153.

F. fragment de cahlă placă (gr. 0,8 an) cu
piciorul spart.
H. pastă degresată cu nisip, ardere completă,
presată în tipar cu o spatulă din lemn şi
finisată cu mâna.
A. micasat.
U. superficială.
D. vegetal cu pasăre stilizată.
C. sec. XVU.
P. Cluj-Napoca - str. Prahovei nr. 12. Inv. F
26905.

Cahk medievale din Transilvania
154.
F. fragment de
p1aor.

cahlă placă

(gr. 0,8 cm)

fără

pastă normală, ardere completă, presată în
tipar cu mâna, pe revers o pat.'\ de smalţ.
A. smalţ verde brun.
U. masiv.
D. vegetal stilizat, derivat din pomul vieţii.
C. sec. XVII.

H.

P.

Cluj-Mănăştur.

155.
F. cahlă placă (25,3x19,3x1 cm) cu picior scurt
(3,Sxl cm).
H. presată în tipar cu o spatulă clin lemn.
U. masivă, pe revers şi parţial pc picior.
D. plantă cu rădăcină în formă de bulb, sub un
portal semicircular. Inscripţie în oglindă, din
care se poate descifra cu destulă certitudine
anul 1661. Decorul încadrat <le o torsadă şi
de o bordură decorativă cu vrejuri. Câmpul
plăcii foarte încărcaL
C. sec. XVII.
P. colecţia Adolf Rcsch. lnv. I 3326.
O. Din aceeaşi colecţie o copie mai târzie,
de~tu1 de mult simplificată: cahlă placă
(23,5x18,2x1,7 cm) cu picior scurt (3,5xl
cm), urmele unor pedunculi pe revers;
presată în tipar cu o ţesătură şi cu mâna,
piciorul finisat cu o spatulă clin lemn. Jnv. I
3328.
156.
F. fragment de cahlă placă (gr. 1,1 cm) cu
piciorul complet desprins.
H. pasta de calitate bună, ardere incompletă;
presată în tipar cu lemn şi cu o ţesătură.
A smal\ verde strălucitor, strat subţire peste
angobă.

D. vegetal.
C. sec. XVTI.
P. Cluj-Napoca - str. Gh. Doja. l nv. F 19405.
157.
F. fragment de cahlă placă (gr. 0,7 cm) cu
picior scurt (3,7x0,7 cm).
TI. pasta de calitate bună degresată cu mică,
ardere incompletă; presată În tipar cu lemn.
U. superficială pc revers.
O. vegetal - pomul vieţii stilizat. Compoziţie
specific moldovenească.
C. sec. XVII.
P. inv. F 5662.
O. fragmente din piese identice la inv. !-' 5356
şi JN 8642.

158.
F. cahlă

placă (23,Sx22,8x0,7 cm) cu pmor
scurt (3x0,7 cm).
H. pasta presată în tipar cu o ţesătură şt cu
mâna, piciorul cu o spatulă din lemn.
A. şlem cărămiziu gălbu~ apoi văruit.
U. masivă pc revers şi pe picior.
D . medalion din patru lobi, între care sunt
repre~en 1ate fructe de ananas.
C. sec. XV 11.
P. colccţiaAdolfResch . Inv.11173.

159.
F. cahlă concavă de formă dreptunghiulară
(25,7x19x1,7 cm) cu picior scurt. (4,3x0,3

cm).
H. pasta presată în tipar cu o ţesătură, piciorul
ataşat cu o spatulă clin lemn.
A. urme de vopsea maro închis peste angobă.
T.lemn.
U. superficială pe revers şi parţial pe picior.
D. două lalele stilizate. Pc partea oblică a cahlei
se disting urme de inscripţii, anul „1607" (?)
pc una clin laturile scurte, iar pe laturile lungi
se dcscifrea?:ă câteva litere: „B", „7.!', „D".
Inscripţia pare să fi fost copiată fără a fi
înţeleasă.

C. sec. XVI-XVII
P. colecţia AdolfResch. Inv.3336. PI. 10/13.
160.

F. fragment de cahlă placă Oăţime totală 13,6
cm, gr. 0,6 cm), cu picior (3,5x1,1 cm).
H.

pastă

presată

de calitate bună, ardere incompletă,
cu mâna, pc revers vagi urme de

smalţ.

A. urme de smalţ verde.
D. lalca.
C. sec. XVT.
P. Cluj-Mănăştur. PI. 10/14.
161.
F. fragmente dintr-o cahlă placă (dimensiuni
rcconslÎtuite 30,6x20,3 cm, gr. 1 cm) cu
picior (Sx1 cm).
I I. pastă fină degresată cu mică şi nisip, presată
în tipar cu lemn şi cu mâna.
A. întreaga suprafaţă acoperită cu fuJgi mari de
micii.
U. masivă pe revers şi picior.
D. lalele reprezentate cu rădăcini şt frunze
lanceolate.
C. sec. XVTI.
P. Cluj-Napoca - str. Prahovei nr. 12. lnv. F
26852, F 26902. Pl. 11/1-2.
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O. Viorica Crişan, Săpaturile de salvare din CllefNapoca, AMN, XXXIII, 1996, 1, pl.13/8.
Fragmente din 3 sau 4 piese, toate cu urme
de folosire. Un fragment dintr-o cahlă
similară descoperit şi în săpăturile de la ClujNapoca - Conservator.
162.
P. fragment de cahlă placă (gr. 0,6 cm) cu
picior scurt (4x0,6 cm).
H. pasta foarte fină, uscată în straturi, ardere
incomplet.ă; presată în tipar cu lemn.
A smalţ verde gălbui, stral foarte subţire peste
angobă.

D. lalele reprezentate cu rădăcini şi frunze

lanceolate; în parlea

inferioară

inscripţie:

H. paslă de calitalc bună, degresată cu mică,
ardere incompletă, presată cu mâna.
U. medic.
D. lalele.
C. sec. XVII.
P. Cluj-Mănăşcur. PI. 11/7.
O. variante descoperite în acelaşi sit 1. Un
exemplar aproape întregit (dimensiuni
25,Sx19/21x0,7 cm, piciorul 4,Sx0,7 cm),
picioml cu câte două orificii pe laturile scurte;
aceleaşi caractere tehnice, urme de tipar din
lemn. Aversul micasat pe toată suprafaţa . 2.
Fragmente de cahle plăci cu aversul acoperit
cu angobă, lucrate cu alt tipar. 3. Fragment
dintr-o placă al cărei avers a fost acoperit cu
strat gros de var.

„PAP" „PAL" „FAZA" „16".
C. sec. XVII.
P. Cluj-Napoca - Palatul Telefoanelor. Inv. 1-'
5586. PI. 11 /3-5.
O. din acelaşi loc fragmente mai mici cu
suprafaţa netratată (inv. F 5378, F 5380) sau
micasată (inv. F 5249, P 5235, F 5245, F
5239, F 5241, F 5242). Mic fragment din
săpăturile de la Cluj-Napoca - Conservator.

163.
F. fragmente de cahlă placă (gr. 0,8) cu picior
scurt (4,2x0,7 cm).
H. pasta fină degresată cu mică, ardere
completă; presată în tipar cu lemn.
A. întreaga suprafaţă rnicasată, apoi acoperită
cu un strat de şlem cărămiziu închis.
U. masivă pc revers şi picior.
D. lalele reprezentate cu rădăcini şi frunze sub
formă de valuri.
C. sec. XVII.
P. colec~a .Adolf Resch. Inv. IV 1110 a, c-j. Un
mic fragment cu şlem galben cărămiziu, rară
mică - inv. 6101.
164.
F. fragment de cahlă placă (gr. 0,9 cm) cu
picior scurt (gr. 3,7x1 cm).
H. pastă <le calitate bună presală în tipar cu o
spatulă din lemn, ardere oxidanlă incomplel'ă.
A. intens micasat.
U. intensă, pe picior şi revers.
D. lalele.
C. sec. XVII
P. Cluj-Napoca - Casa Bocskay. PI. 11/6.
165.
I-'. fragmente de cahlă placă (gr. 0,5 cm), cu

piciorul complet desprins.
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166.
F. fragment de cahlă placă (gr. 0,8 cm) cu
picior scurt (3,9x1,1 cm).
I I. pastă de calitate bună degresată cu mică şi
rar pietricele, presată în tipar cu o spatulă din
lemn, ardere oxidantă incompletă.
A intens micasat.
U. intensă pc picior şi revers.
D. lalele.
C. sec. XV II.
P. Cluj-Napoca - Casa Bocskay. PI. 11/8.
167.
F. fragment din câmpul central al unei cahle
concave (gr. 0,6/0,8 cm) cu părţile marginale
şi piciorul complet desprinse.
II. pasla de calitate bună degresată cu inică şi
nisip, ardere completă; presat.ă în tipar cu o
ţesătură, reversul uniformizat apot cu o
spatulă din lemn şi cu mâna.
A. vopsea roşie.
U. masivă.
D. vas cu lujeri de viţă de vie împletiţi 1n jurul
unui arac; în partea de jos inscripţie „rvr' şi
„M", de o parte şi de alta a vasului.
C. sec. XVI.
P. inv. I 513. PI. 12/1.
168.
P. fragment din câmpul central al w1ei cahle
adâncite (gr. 0,4/0,5 cm) cu picior complet
desprins.
H. pasta de calitate bună cu nisip, ardere
completă; presată în tipar cu lemn.
.A. şlem gălbui.
U. masivă.
D. parlea in ferioară a unui vas cu flori.
C. sec. XVI.
P. inv. I 512. PI. 12/2.

Cahle medievale din 1 'ransilvania
169.
F. cahlă placă (24x23,2x0,7 cm) cu picior scurt
(5,3x0,5 cm) şi doi pedunculi pe revers. Pe

laturile verticale ale piciorului câte patru
orificii de manevrare.
I I. pastă fină presată în tipar cu o ţesătură şi cu
mâna, piciontl finisat cu o spatulă din lemn.
Ardere incompletă.
A. strat gros de şlem roşcat foarte fm.
U. masivă, pc revers şi pe picior.
D. vas cu flori stilizat, într-un medalion oval;
relief foarte fin şi bine conturat. Inscripţie în
medalion: în partea superioară „P" şi „1'f', iar
în partea inferioară, de o parte şi de alta a
vasului, „I" şi „D".
C. sec. XVII.
P. colecţia Adolf Resch. Inv. 1138. PI. 12/3.
O. variantă smălţuită verde cu dimensiunile
24,6x24,6 cm, pe laturile ramei câte trei
orificii de manevrare, inv. I 1162.
170.
cahlă placă (23x20x1 cm) cu picior (3,Sx0,7
cm); pe revers păstrează urmele a cinci
pedunculi.
H. pasta fmă, ardere completă; presată în tipar
cu lemn şi cu mâna; chenarul adăugat după
imprimarea decorului, odată cu piciorul.
Puternic arsă secundar.
A. strat gros de şlem galben cărămiziu.
T. lemn, urme adânci.
U. masivă, pe revers şi picior.
D. medalion octogonal cu laturile oblice
arcuite, desenat printr-o bandă perlată; în
interior trei lalele stilizate, dezvoltate dintr-un
bulb comun, în formă de inimă. Din laturile
arcuite ale medalionului pon1esc spre
colţurile plăcii acelaşi gen de lalele. Lateral
doua benzi cu inscripţii, în stânga anul
„1661", iar în dreapta iniţialele „B" şi „F'.
C. sec. XVII.
P. colecţiaAdolfResch. Inv. 5332. Pl. 12/4.
O. piesă identică cu aversul smălt-Wt verde.

F.

171.
F. cahlă placă (22,5x18,3x0,7 cm) cu picior
scurt (3,Sx0,5 cm); păstrează pe revers urma

unui peduncul masiv, amplasat central.
H. pastă de calitate bună degresată cu nisip,
presată în tipar cu o ţesătură, piciorul ataşat
prin intervenţii manuale.
A. micasat pc toată suprafaţa.
U. masivă, pe revers şi picior.
D. vas cu flori şi ciboriu. Vasul este redat sub
forma unei cupe cu talpa lată şi picior înalt.
In partea inferioara, .între vase, inscripţie

„ISTVAN MIKLOS". Piesa are o bordură
foarte elaborată, alcătuită dintr-w1 chenar în
două trepte, urmat de o bandă decorativă din
linii în 7.Îg-zag; motivul principal este încadrat
de o imitaţie de torsadă, iar în partea
superioară se interpune o a doua bandă, mult
mai lată, formată din clemente vegetale
stilizate.
C. sec. XVI-A'Vli.
P. inv. 6098. Pl. 12/6.
172.
F. cal1lă placă (25x24xl cm) cu picior (5,2x0,5

cm).
H. presată în tipar cu o spatulă din lemn.
A. smalţ verde, strat de grosime variabilă
(nuanţă foarte închisă spre negru sau foarte
deschisă spre gălbui).
u. masivă, pe revers şi parţial pe picior.
D. vas cu flori în medalion octogonal cu
laturile arcuite, susţinut de doi tenanţi. În
colţurile plăcii îngeri cu aripile desfăcute.
Relieful piesei este extrem de fin, iar
suprafaţa acoperită până la refuz cu vrejuri şi
frunze. Inscripţie foarte clară „HW" şi
„1674".
C. sec. XVII.
P. colecţia l\dolfResch. Inv. I 3361.
O. copie mai puţin reuşită, cu detalii estompate
şi capetele de îngeri transformate în motive
abstracte: cahlă placă (23x21x0,8 cm) cu
picior scurt (3,8xl cm), păstrează pc revers
urmele unor pedunculi. Pasta a fost presată
în tipar cu ţesătură şi cu mâna, piciorul finisat
cu o spatulă din lemn. Aversul acoperit cu
vopsea cărămiziu închis spre negru. Utilizare
superficială, pc revers şi parţial pe picior.
Colecţia Adolf Resch, inv.indesc.
173.
cahlă placă (23,2x23x1 cm) cu p1c10r scurt
(3,5x1 cm) şi urme de la cinci pedw1cuh.
H. pasta presată în tipar cu o ţesătură ş1 cu
mâna, piciorul cu o spatulă clin lemn.

P.

A strat inegal de

smalţ

verde deschis peste

angobă.

U. masivă pe revers şi pe picior.
D. vas cu flori într-un cadru vegetal.
Compoziţie inspirat.ă din cahlele cu mască
feminină.

C. sec. XVII.

P.

colecţia

AdolfResch. Inv. J 1100.
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174.

P.

cahlă placă

(25x19,7xl cm) cu picior scurt
(4,7x0.5 cm); păstrează pe revers urmele a cel
puţin opt pedunculi.
H. pasta de calitate bună degres ată cu nisip şi
mică, ardere completă; presată în tipar cu o
ţesătură, piciorul adăugat cu mâna. Pete de
smalţ verde pe picior.
U. masivă, pc revers şi parţial pe picior.
D. două vase cu flori stilizate, între ele o inimă.
În câmpul central inscripţie „ 1722". Câmpul
decorat încadrat tle o torsadă şi o suită de
chenare.
C. sec. XVUI.
P. colecţia AdolfResch. lnv. 3332. PI. 12/5.
O. variantă foarte simplificată: cahlă placă
(26,3x23x1 cm) cu picior scurt (4x1 cm).
Pasta presată în tipar cu mâna, piciorul cu o
spatulă din lemn. Colecţia Adolf Rcsch, inv. I
1127. Fragment dintr-un exemplar identic,
inv. I 1121.
175.
cahlă placă (23,2x21,7 cm ) cu picior scurt
(4,Sx0,6 cm), pe revers pedunculi.
H. pasta fină, ardere completă; presată în tipar
cu lemn.
A. şl em galben-cărămiziu.
D. vas cu flori între două coloane.
C. sec. XVTlL
P. inv. indcsc.
O. variantă smălţuită cu inscripţie „1786" şi
„Hf", inv. I 1148; variantă smălţuită cu
inscripţie mai puţin lizibilă dar cel mai
probabil „1761" provine din colecţia Adolf
Rcsch, inv. I 1125. Variantă smălţuită verde
cu inscripţie „SK" sus şi „JIM" jos, inv. F
2501, din colecţia Adolf Resch. Variantă
smălţuită verde cu inscripţie „1761" şi „GC",
inv. F 1192. Cahlele sunt pătrate,
dimensiunea laturii variind între 22 şi 24 cm.

F.

176.
F. cahlă placă (23,5 x 30 x 0,9 cm) cu picior
scurt (3,7x0,8 cm).
H. pasta de calitate bună, presată în tipar cu o
pânză; pe interiorul piciorului se păstrează
urme de lut ars din umplutura acestuia.
A smalţ verde inegal peste angobă.
U. superficială, pe revers şi interiorul ramei.
D. compozi~e stilizată, derivată probabil <lintrun
blazon. Marginal benzi decorative
asimetrice p e orizontală, iar pc verticală
imitaţii de pilaştri spiralaţi şi păsări.
C. sec. XVIl.
P. inv. I 1180. PI. 13/1.
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177.
F. fragment de cahlă placă (gr. 0,9 cm).
H. pastă de calitate bună degresată cu nisip,
ardere completă, presată în tipar cu o spatulă
din lemn şi cu mâna.
A smalţ verde peste angobă.
U. superficială.
D. blazon. În câmpul din dreapta jos pelicanul
care îşi smulge pieptul pentru a hrăni puii.
C. sec. XVT.
P. Cluj-Mănăştur.
178.
F. cahlă placă (24,3x24,7x1,6 cm) cu p1C1or
scurt (4,2x1 cm); păstrează pe revers cmc1
pedunculi la fel de îna lţi ca piciorul.
H. presată în tipar cu lemn şi cu mâna.
A. uşor micasat; urme de vopsea roşu
cărămiziu.

U. masivă, pe revers şi picior.
D. blazon cu două animale, într-un câmp
vegetal stilizat. Inscripţii „HP" şi „1641".
C. sec. XVII.
P. colecţia Adolf Resch. Inv. 3334

179.
F. cahlă placă (26,Sx20x0,7 cm) cu picior scurt
(5,7x0,5 cm).
H. pasta de calitate bună, presată în tipar cu
lemn şi cu mâna.
A. toată suprafaţa rnicasată.
U. superficială pe revers.
D. blazon stilizat cu o rozetă în câmp.
C. sec. XVII.
P. colecţia Adolf Resch. lnv.3345. Pl. 13/2.
180.
F. cahlă placă (23x20,Sx1,5 cm) cu picior scurt
(3,7x0,7 cm); păstrează pe revers urmele unor
pedunculi.
H. pastă de calitate bună degresată cu mică,
presată în tipar cu o ţesătură, piciorul adăugat
cu o spatulă din lemn şi cu mâna.
A. urme de angobă.
U. masivă, pe revers şi parţial pc picior.
D. ulcior cu capac, inscripţii „1627" şi „TK" .
.l'vfarginal benzi decorative alcătuite din mici
rozete, respectiv din linii în zig-zag, între care
se interpun mai multe nervuri reliefate. Nu
este exclus ca motivul cen tral să reproducă
emblema unei bresle.
C. sec. XVTI.
P. inv. 6609. PL 13/3.
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181.
F cahlă placă rcconstituibilă ( 23,Sx21x0,7 cm)
cu picior scurt (4,3x1,2 cm); pc revers
pedunculi pentru fixare.
H. pastă normală, ardere completă, presată cu
lemn şi cu mâna.
A. toată suprafaţa acoperită cu fulgi de mică.
T. lemn.
U. superficială.
D. vegetal compozit: lalele, rozete şi vrejuri cu
muguri desfăşurate simetric pc o suprafaţă
structurată de un ax central cc sugerează o
tulpină principală. În partea inferioară a
piesei era sugerată fie o rădăcină, fie un vas
cu flori. Compoziţia derivă din tema pomului
vieţii, contaminată cu aceea a vasului cu flori.
Chenar decorativ cu ove.
C. sec. XVII.
P. Cluj-Mănăştur. Pl 13/4.
O. Fragmente din şase exemplare, lucrate cu
mai multe tipare. Aversul poate fi şi angobat.
Fragmente din piese identice în săpăturile de
la Cluj-Napoca - Casa Bocskay.
182.
F. cahlă placă (23x21,lx1,3 cm) cu picior scurt
(4x0,5 cm).
H. pasta de calitate bună degresată cu mică;
presată în tipar cu lemn şi cu mâna.
A. toată suprafaţa acoperită cu fulgi de mică.
U. superficială pe revers şi picior.
D. tapet. Câmpul principal împărţit prin
diagonale În patru triunghiuri în care sunt
reprezentate motive vegetale derivate din
pomul vieţii. Borduri decorative bogate,
geometrice, formate din mici ove altern,-lrHl
cu proeminenţe circulare, respectiv din linii
în zig-zag.
C. sec. XVI- XVII.
P. inv. 7950. Pl. 14/1.
183.
F. fragment de cahlă placă (gr. 1 cm) cu
piciorul parţial desprins (5,6 x 0,7 cm), uşor
concavă.

a

pastă
presată

de calitate bună amestecată cu mică,
în tipar cu o spatulă din lemn, ardere

ţesătură şi

cu mâna, piciorul finisat cu o

spatulă

din lemn. Aversul uşor micasat, apoi
vopsit roşu; pc revers şi parţial pe picior

urme de utilizare
Resch. Inv. T 3325.

masivă.

Colec~a

Adolf

184.
F. cahlă placă (25,2x18,3x1 cm) cu picior scurt
(4xl cm). Defom1ată înainte de ardere.
H. pastă de caliute bună degresată cu foarte
multă mică, presată în tipar cu o ţesătură şi cu
mâna, piciorul finisat cu o spatulă din lemn.
A. şlem cărămi.ziu închis.
U. masivă, pe revers şi parţial pe picior.
D. medalion central circular decorat cu motive
geometrice; spre colţurile plăcii elemente
vegetale stilizate.
C. sec. XVI-X\'II
P. inv. indesc. PI. 14/3.
185.
F. cahlă

placă

(23x22,3x0, 7 cm)

fără

picior,

uşor concavă.

H. pasta presată În tipar cu lemn şi cu mâna.
A. şlem roşu cărămiziu, apoi var.
U. masivă pc revers.
D. medalion de formă aproximativ ovală
decorat cu elemente vegetale stilizate.
C. sec. XV 11.
P. inv. I 1238. Pl. 14/4.
186.
cahlă placă (27x21,4xl,3 cm) cu picior scurt
(3,6x0,6 cm). Urme de la un peduncul
amplasat central.
H. pasta presată În tipar cu o ţesătură şi cu
mâna, piciorul finisat cu o spatulă din lemn.
Cahla a fost deformată înainte de ardere, dar
a fost utilizată ca atare.
A. urme de vopsea maro închis spre negru.
T. lcmn.
U. masivă, pe revers şi pe picior.
D. medalion octos-onal încadrat de motive
vegetale stilizate. In medalion un vas cu flori
sau un pom al vieţii foarte stilizat
C. sec. XVI-XVII.
P. colecţia Adolf Resch. Inv.11121.

F.

oxidantă incompletă.

/\. maroniu-gălbui. Urme de mortar.
U. intensă.
D. vegetal stilizat, încadrat într-un medalion în
patru lobi.
C. sec. XVI- XVII.
P. Cluj-Napoca, Casa Bocskay. PI. 14/2.
O. piesă întreagă (26x20,2x1 cm) cu pmor
scurt (3xl cm); pasta presată în tipar cu o

187.
F. cahlă placă (27 /27,Sx20,4xl,2 cm) cu picior
scurt (3,SxO,S cm); păstrează pc revers urmele
a şase pedunculi.
H. pasta de calitate bună degresată cu mult
ni.~ip şi rar mică, ardere completă; presată în
tipar cu lemn şi cu o ţesătură. Puternic arsă
secundar.
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A. urme de vopsea maroniu-roşcat.
U. masivă, pe revers şi picior.
D. vegetal compozit, de7.Voltat dintr-un nucleu
central. Chenare foarte elaborate.
C. sec. XVI-XVII.
P . colecţia Adolf Resch. lnv. 3337.
188.

F. fragment de cahlă placă (gr. 0,7 cm).
H. pasta grosieră degresată cu pietricele, ardere
incompletă; presată în tipar cu lemo şi mâna.
A. micasat pe toată suprafaţa.
U. superficială.
D. vegetal cu rozetă şi lujeri - probabil de tip
tapet.
C. sec. XVI- XVII.
P. Cluj-Napoca - Sala de box. Pl. 14/ 6.
189.
F. fragment de cahlă placă (gr. 1 cm) cu picior
(5x0,8 cm).
I I. pasta de calitate bună degresată cu nisip,
uscată în straturi, ardere incompletă; reversul
nivelat cu un lemn, piciorul adăugat neglijent,
cu mâna.
A. dungă de smalţ albastru marginal, câmpul
alb - crăpat fin pc toata suprafaţa.
U. masivă pe revers şi picior.
D. fără decor. Piesă habană.
C. sec. XVII.
P. inv. D 1251.
190.
F. fragment de cahlă placă (gr. 1 cm) cu picior
(6xl cm).
H. pasta de calitate bună cu nisip, ardere
incompletă; presată în tipar cu lemn.
A. smalţ alb verzui crăpat.
D. fără decor. Piesă habană.
c. sec. xvn.
P. Vinţu de jos. Inv. F 19744.
191.
1-'. fragmente de cahle plăci (gr. 0,7 /1,1 on) cu
picior (5/6,1x1 cm).
1 I. pasta fină, ardere completă; presată în tipar

cu lemn.
A. smalţ alb verzui peste angobă, crăpat fin pc
toata suprafaţa.
U. supe.tficială.
D. fără decor. Piese habane.
C. sec. XVII.
P. Vinţu de Jos. Inv. P 19745, F 19782.
192.
F. fragment de
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cahlă placă

(gr. 0,8 cm).

H. pasta de calitate bună cu nisip, ardere
completă; presată în tipar cu o ţesătură.
A. smalţ policrom peste angobă: fond alb
murdar, decor albastru de cobalt - crăpat fin
pe toată suprafaţa.
U. masivă.
D. vrejuri. Piesă habană.
C. sec. XVII.
P. Vinţu de Jos. Inv. F 19662.
193.
P. cahlă placă (21,3x20,8xl,5 cm) cu p1oor
scurt (5,7x1 cm). Pe două laturi ale piciorului
câte trei orificii pentru manevrare, cinci
dintre ele astupate înainte de arderea piesei.
H. presată în tipar cu o spatulă din lemn şi cu
mâna.
A. smalţ v~r<le peste angobă, calitate bună.
U. superficială, pc revers şi pe picior.
D . tapet cu figuri geometrice şi motive vegetale
stilizate derivate din pomul vieţii.
C. sec. XVII.
P. inv. 11248. Pl. 14/7.
O.
numeroase
variante
cu
diferenţe
nesemnificative de decor: 1. Variantă cu
smalţ verde: cahlă placă (23,1x22x1 cm) cu
picior scurt (4,3x0,7 cm). Pe laturile lungi
câte trei orificii pentru manevrare, cinci
obturate înainte de ardere; utilizare masivă pe
revers şi pc picior. Coleqia Adolf Resch, inv.
I 1091. 2. Variantă cu smalţ bicolor, verde şi
galben peste angobă: fragment de placă din
pastă de calitate bună degresată <..ll nisip,
uscată în straturi, ardere completă; presată în
tipar cu o ţesătură, iar piciorul format cu un
cadru din lemn şi îndreptat cu mâna. Utilizare
masivă, pe revers şi picior. Vin~u de Jos, inv.
F 19698, 19699. 3. Variantă cu vopsea roşu
închis: placă (23,2:x23,5xl cm) cu picior scurt
(4,3x0,7 cm). Pe revers urme de la un
peduncul central Pastă fină degresată cu
nisip, presată în tipar cu o spatulă din lemn şi
cu mâna. Utilizare masivă, pe revers şi pe
picior. Colecţia Adolf Resch, inv. I 1124. 4.
Variantă
cu şlem gălbui: cahlă placă
(23x22,6xl ,3 cm) cu picior (4,5x0,9 cm). Pe
laturile lungi ale piciorului câte trei orificii
pentru manevrare, cinci astupate înainte de
ardere. Pasta presată în tipar cu lemn şi cu
mâna. Urme de utilizare masivă pe revers şi
pe picior. Colecţia Adolf Resch, inv. I 1126.
5. Variantă cu motivele mult simplificate:
cahlă placă (21,3x21,3x1,6 cm) cu picior
(5,6xl cm), urme de pedunculi; pasta presată
în tipar cu o spatulă din lemn şi cu mâna. Pc
avers vopsea roşu cărămiziu. Inv. I 1247. 6.

Cahle medievale din 1 'ransiivania
Variantă

simplificată:

cahlă

placă

(20,8x20,2x1 cm) cu picior scurt (5xl cm). P e
două laturi ale piciorului câte trei orificii
pentru manevrare, astupate cu lut înainte de
ardere. Colecţia Adolf Resch, inv. T 1129.
Probabil este mai târzie, din sec. X.VIU.
194.
F. cahlă placă (30,5x22x1 cm) cu picior (4x1
cm); păstrează pe revers urmele unor
pedunculi.
H. presată în tipar cu o ţesătură şi cu mâna.
A. şlem peste angobă, strat gros.
U. masivă, pe revers şi par~al pc picior.
D. tapet cu figuri geometrice şi motive vegetale
derivate din pomul vieţii, foarte stilizate.
C. sec. XVIT- XVITI.
P. colecţia AdolfResch. Inv.3358.
O. variante cu modificări ale elementelor
decorative: 1. Cahlă placă (22x21x1,3 cm) cu
picior scurt (3,7x1 cm), urme de la un
peduncul central. Pasta presată în tipar cu o
spatulă din lemn şi cu mâna. Aversul cu urme
de vopsea roşu cărănmiu. Colecţia Adolf
Resch, inv. 1181. 2. Cablă placă (21x22x1,4
cm) cu picior scurt (3,5xl cm); pc revers
urme de la patru pedunculi Pasta presată în
tipar cu o spatulă din lemn şi cu mâna.
Colecţia
Adolf Resch, inv. 1113. 3.
Fragmente din piese principial asemănătoare,
prea mici pentru a fi clasificate: inv. TV 2816,
F 19701, F 19736, F 19800 (ultimele trei din
săpăturile de la Vinţu de Jos).

O. variante: l. Cahlă placă smălţuită verde
(22x22x1 cm) cu picior (5,5x0,8 cm). Pe
laturile lungi câte trei orificii pentru
manevrare obturate înainle de ardere; pe
avers strat inegal de smalţ verde peste
angobă, calitate proastă, parţial căzut Urme
de utilizare superficială pc revers şi pe picior.
Colecţia Adolf Resch, inv. I 1106. 2. Cahlă
placă cu inscripţie „P" şi „W ", (22x22x0,8
cm) cu picior scurt (4,8x0,5 cm), pe revers
urme de pedunculi. Pasta presată în tipar cu o
spatulă din lemn şi cu mâna, pe avers urme
de la tiparul din lemn. Urme de utilizare
masivă, pe revers şi pe picior. Colecţia Adolf
Resch, inv. I 1112.
197.
cahlă placă (23,3x20,6x1 cm) cu pictor
(4,3x0,9 cm).
•
H. pasla presată în tipar cu lemn şi cu mâna.
A. vopsea alb gălbui.
U. masivă pc revers şi pe picior.
D. tapet cu arce legate şi rozete. Rozetele au
câte patru petale, reprezentate sub forma
unor mici cupe de lalele.
C. sec. XVII.
P. inv. I 1249. PI. 15/4.
O. variantă smălţuită verde deschis: placă
(21,5x22x1 cm) cu picior scurt (4,3:x:1 cm); pe
revers unne de la patru pedunculi. Colecţia
Adolf Resch, inv. I 1098.

P.

198.
fragment de cahlă placă (gr. 1 cm) cu picior
(3x0,7 cm) prevăzut cu orificii pentru
manevrare.
I L pasta de calitate bună degresată cu nisip ~i
mică, ardere completă; presată în tipar cu
lemn.
U. superficială, pe revers.
D. tapet cu arce legate şi rozete stilizate.
C. sec. XVII.
P. 1\1intia. Inv. IV 4603. PI. 15/3.
O. variante: 1. Variantă cu lujeri încolăciţi la
capete, între petale. Pastă grosieră, ardere
completă, presată în tipar cu lemn. Inv. IV
1110 b, m. 2. Variantă foarte asemănătoare:
fragment de cahlă (gr. 0,7 cm) cu picior
(3,3x0,7 cm); aversul acoperit cu fulgi de
mică, pe revers urme de utilizare masivă.
Cluj-Napoca, inv. F 5358.

r.

195.
F. cahlă placă (21x21x1 cin) cu picior (5x1 cm).
H. pastă de calitate medie, ardere completă.
A. smalţ vcr<le peste angobă.
U. medie.
D. tapet cu figuri în formă de inimă în care
sunt înscrişi crini şi rozete stifuate.
C. sec. XVII.
P. Cluj-Mănăştur. Pl. 15/l.
196.
F. cahlă placă reconscituibilă ( 21,3x21,3x0,8
cm) cu picior scurt (5x0,6 cm).
H. pastă fină, ardere incompletă; presată în
tipar cu lemn şi cu mâna.
A. smalţ bicrom, fondul alb şi relieful albastru.
U. masivă.
D. tapet cu figuri în formă de inimă, combinate
cu flori de crin şi rozete.
C. sec. XVII. Piesă habană.
P. inv. indesc. PL 15/2.

199.
F. cahlă placă (22x21,2x1,5 cm) cu picior (6x1
cm); pe două dintre laturile piciorului au fost
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practicate
câte
două
orificii
pentru
manevrare, obturate apoi în stare crudă.
H. pastă de calitate bună degresată cu mică,
presată în tipar cu o spatulă din lemn.
A. micasat pe toată suprafaţa.
U. masivă, pe revers şi pc picior.
D . tapet cu arce legate, in câmpuri rozete
stilizate cu câte patru petale de dimensiuni
variabile în jurul unui nucleu central.
C. sec. XVlL
P. inv. 1206.
O. variantă simplificată, sec. XVlI-XVlII:
placă (19,5x19,5xl cm) cu picior scurt (4x0,7
cm). Pastă de calitate bună degresată cu mică,
presată în tipar cu o spatulă din lemn şi cu
mâna. Aversul parţial micasat, apoi acoperit
cu vopsea roşie din care se păstrea:>:ă urme
vagi. Utilizare masivă, pe revers şi picior. lnv.
1205. Variante - fragmente prea mici pentru
a se descifra detaliile la inv. 1-' 19729 (Vinţu
de Jos) şiN 1110 e.

200.
F. fragment de cahlă placă (gr. 0,8 cm).
II. pastă de calitate bună, ardere completă,
presată cu lemn.
A.. întreaga suprafaţă acoperită cu fulgi de mică.
U. masivă.
O. tapet cu arce legate, frunze de acant.
C. sec. XVI-XVII.
P. Cluj-Mănăştur. Pl.14/5.
201.
F. cahlă placă (24x22,2x0,9 cm) cu picior
(4,lx0,9 cm).
H. pasta presată în tipar cu o spatulă din lemn
şi cu mâna.
A. vopsea maro-cărămiziu spre negru.
U. masivă pe revers şi pe picior.
D. tapet cu arce legate transformate în romburi
şi motive vegetale derivate din pomul vieţii.
C. sec. XVTI-XVllI.
P. inv. I 1258.
202.
F. fragment de cahlă placă (gr. 1,1 cm) cu
picior scurt (4,7x0,7 cm).
H . pasta de calitate bună uscată în straturi,
ardere completă; presată în tipar cu lemn şi
cu mâna.
A. smalţ verde aplicat direct peste pastă, în cea
mai marc parte căzut
D. tapet cu arce simple, decor derivat din
p omuJ vieţii.
C. sec. XVI-XVll.
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P.

Vinţu

de Jos. Inv.

19740. Pl. 15/5,

reconstituită.

O. variantă având interiorul câmpurilor descris
de arce fără decor: fragment de cahlă placă
(gr. 0,7 cm) din pastă de calitate bună, ardere
incompletă, presată în tipar cu lemn. Pe avers
smalţ verde, strat gros peste angobă. Vinţu de
Jos, inv. r 19731.

203.
F. cahlă plad (25x23,2x1 cm) cu p1c1or scurt
(4,Sxl cm); păstrează pe revers urmele a nouă
pedunculi.
H. pas tă de calitate bW1ă degresată cu nisip,
ardere completă; presată în tipar cu lemn şi
cu mâna.
A. micasat pc toată suprafaţa.
T. lemn.
U. masivă, pe revers şi parţial pe picior.
D. arce de cerc simple, suprapuse, iar în
compartimentele astfel create motive vegetale
stilizate şi geometrice; câmpul central,
rezervat între arce, sugerea:>:ă o arhitectură, de
asemenea foarte stilizată.
C. sec. XVl-XVJJ.
P. inv. 3334.
204.
f'. cahlă placă (24,Sx25x1,3 cm) cu picior scurt
(3,8x1,3 cm); păstrează pe revers unne unor
pedunculi.
H . pasta presată în tipar cu o ţesătură şi cu
mâna, piciorul finisat cu o spatulă din lemn.
l\.. vopsea cărămiziu închis spre negru.
U. masivă, pe revers şi parţial pe picior.
D. tapet cu arce suprapuse. Piesa prezintă încă
bordură marginală, iar în partea centrală
decorul este asimetric.
C. sec. XVT-XVII.
P. colcc~a Adolf Resch. Inv. 3351.
205.
F. cahlă placă (22,8x19,Sxl cm) cu picior scurt
(3,2x0,5 cm).
H. pastă de calitate bună degresată cu mică,
presată în tipar cu o spatulă din lemn şi cu
mâna.
A. urme de angobă.
U. superficială, pe r evers şi parţial pc picior.
D. tapet cu arce suprapuse, motive vcgetalgeometrice asimetrice.
C. sec. XVI-XVII.
P. colecţia AdolfResch. Inv. 1209. PL 16/ 1.

Cahle medievale din Tmnsilvania
206.
F. cahlă placă (23,6x23,6 cm) cu picior (5x0,7
cm). Pe laturile orizontale câte trei orificii
pentru manevrare, imediat sub placă.
H. pasta presată în tipar cu o spatulă din lemn
ş1 cu mâna.
A. smalţ policrom crăpat fin pc toată suprafaţa.
Fondul alb cu reflexe albastre.
U. masivă pe revers şi picior.
D. tapet cu arce suprapuse şi motive vegetale
(derivate din pomul vieţii) combinate cu
elemente geometrice. Inscripţie „1674" şi
„HW'.
C. sec. XVII. Specific habană.
P. colecţiaAdolfResch. Inv. I 3345. Pl. 16/3.
O. variante: 1. Variantă aproape identică
smălţuită verde (dimensiw1i (22,3x21,6xl
cm), picior scurt (3,8x0,7 cm), pe revers urme
de la tul peduncul amplasat central, aversul
acoperit cu smalţ verde deschis uniform,
inclusiv pe exteriorul ramei. Piesa are un
chenar lat care fracturează continuitatea
motivelor. lnv. 1125. 2. Variantă cu motivele
geometrice
simplificate:
cahlă
placă
(23,5x24xl cm) cu picior scurt (Sxl cm);
păstrează pe revers urmele unor pedunculi.
Aversul vopsit uniform cu roşu. Colecţia
Adolf Resch, inv. 3396. 3. Fragmente din
piese asemănătoare în săpăturile de la ClujMănăştur.
4. V arian tă care modifică
elementele geometrice, din pastă de calitate
bună degresată cu nisip, uscată în straturi,
ardere completă; presată în tipar cu o spatulă
din lemn. A versul fin micasat, urme de
uti.li:tare superficială pc revers. Vurpăr, inv.
IV, 4605.
207.
F. cal1lă placă (23x22,7x0,8 cm) cu p1c1or
(7,5x0,5 cm).
H. pasta presată în tipar cu lemn şi cu mâna.
A. smalţ policrom pe fond alb cu reflexe
albastre, crăpat fin pe toată suprafaţa.
U. superficială.
D. tapet cu arce suprapuse şi motive vegetale
derivate din pomul vieţii; în zona centrală
motive geometrice stilizate. Specific habană.
C. sec. XVII.
P. colecţia AdolfResch. Inv. I 3355.
O. variantă cu motivele simplificate: cahlă placă
(22x22x0,5 cm) cu picior (4,3x0,8 cm),
lucrată din pastă presată în tipar cu o spatulă
din lemn şi cu mâna. Aversul uşor micasat,
apoi acoperit cu vopsea maro (roşu?) pe
relief. Piesa poate fi mai târzie. Inv. I 1208.

208.
F. cahlă placă (22,5x21,5xl cm) cu picior scurt
(4x1 cm); păstrează pe revers urmele a cinci
pedunculi.
H. presată în tipar cu lemn şi cu mâna.
A. urme de vopsea ma.ro închis.
U. superficială pe revers.
D. tapet: arce de cerc simple, suprapuse, iar în
compartimentele astfel create motive vegetale
stilizate derivate din pomul vieţii şi
combinate cu mici rozete în câmpul central.
C. sec. XV1I- XVIII.
P . colecţia Adolf Resch. Inv. 3347.
209.
F. cahlă placă (21,5x22xl,3 cm) cu picior scurt
(4,3x1 cm); păstrează pe revers urmele unor
pedunculi.
H. presată în tipar cu lemn şi cu mâna.
A. strat gros de şlem roşcat foarte fin.
T. lemn.
U. masivă, pe revers şi parţial pe picior.
D. tapet: arce de cerc simple, suprapuse, iar în
compartimentele astfel create motive vegetale
stilizate. Păstrează motivul derivat din pomul
vieţii,
dar dementele geometrice din
câmpurile intermediare sunt înlocuite cu
elemente vegetale stilizate.
C. sec. XVll.
P. colecţia Adolf Resch. Inv. 3346. Pl. 16/2.
210.
F cahlă placă (23,2x19,1x1,1 cm) cu p1C1or
scurt (5x0,5 cm).
H . pastă de calitate bună degresată cu mica,
presată în tipar cu o ţesătură, piciorul finisat
cu o spatulă din lemn.
A. urme vagi de angobă.
U. masivă, pe revers şi parţial pe picior.
D. tapet cu arce, motive extrem de stilizate,
preluate din arta crestăturilor în lemn.
C. sec. XV1II.
P. inv.indesc.
211.
cahlă placă (23x22xl cm) cu p1C1or scurt
(3,4x2 cm), pe revers urme de pedunculi.
I I . pasta presată în tipar cu o spatulă din lemn
şi cu mâna.
A. urme de vopsea roşie.
U . masivă, pe revers şi pe picior.
D. tapet cu arce suprapuse, motive geometrice.
Inscripţie în oglindă anul „ 1711 " .
C. sec. XVII-XVIII
P. colecţia AdolfResch. Inv. 1135.

F.
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212.

F. cahlă placă (21,3x21,3x1 cm) cu picior scurt
(4,Sx1 cm); pc revers urme de pedunculi.
H. pasta presată în tipar cu o spatulă din lemn
şi cu mâna.
U. masivă, pe revers şi pc picior.
D. tapet cu reţea de cercuri în care sunt înscrise
rozete stilizate.
C. sec. XVII-XVTII.
P. colec~aAdolfResch. lnv. I 1130. Pl. 15/6.
213.
P. fragment marginal de cahlă placă (gr. 0,6 an)
cu picior scurt (4x1 cm); urme de la doi

pedunculi din lut pe revers.
H. pastă de calitate bună amestecată cu mică,
presată în tipar cu o spatulă din lemn, ardere
oxidantă incompletă.

H. pasta de calitate bună presată în tipar cu
mâna, ardere oxidantă completă.
A. uşor micasat.
U. intensă.
D. tapet cu arce suprapuse şi motive vegetale
stilizate alternând cu motive geometrice.
C. sec. XVII.
P. Cluj-Napoca - Casa Bocskay. PI. 16/7.
217.

r.

cahlă

placă

(27,3x25x0,7 cm) cu picior
(4,6x0,7 cm). Pe revers urme de la nouă
pedunculi.
H. pasta presată în tipar cu mâna, piciorul cu o
spatulă din lemn.
A. micasat pe toată suprafaţa, urme de şlem
cărămiziu gălbui.

T. lemn.

.

A. intens micasat.
U. intensă.
D. tapet cu arce suprapuse şi motive vegetale
stilizate alternând cu motive geometrice.
C. sec. XVII.
P. Cluj-Napoca - Casa Bocskay. Pl. 16/4.

U. masivă pe revers şi pc picior.
D. cetate cu cinci turnuri dispuse în planuri
diferite. Medalion oval dezvoltat dintr-un
blazon; în scobiturile laterale motive vegetale.
C. sec. XV1- XVII.
P. colecţia Adolf Resch. Inv. I 1168.

214.
F. fragment marginal de cahlă placă (gr. 0,75

r. cahlă placă (24,6x23,7x1 cm) cu picior (5,7xl

cm) cu picior scurt (3,3x0,75 cm).
degresată cu mică şi pietricele,
presată în tipar cu o spatulă din lemn, ardere

H. pastă grosieră

oxidantă completă.

A. inLcns micasat.
U. intensă pe revers şi picior.
D. tapet cu arce suprapuse şi motive vegetale
stilizate alternând cu motive geometrice.
C. sec. XVII.
P. Cluj-Napoca - Casa Bocskay. Pl. 16/5.
215.

r.

fragment de cahlă placă (gr. 0,7 an) cu
picior scurt (3,4x0,75 cm).
Ir. pasta de calitate bună degresată cu mică,
presată în tipar cu mâna, ardere oxidantă
completă.

A. intens micasat.
T. lcmn.
U. intensă pe revers.
D. tapet cu arce suprapuse şi motive vegetale
stilizate alternând cu motive geometrice.
C. sec. XVTI.
P. Cluj-Napoca - Casa Bocskay. Pl. 16/ 6.
216.

F. fragmcnl marginal de cahlă placă (gr. 1,2 an)
cu picior scurt (4,6x1,2 cm).
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218.

cm), urme de pedunculi. Pe laturile lungi ale
piciorului câte 3 orificii pentru manevrare.
H. pasta presată în tipar cu o spatulă din lemn
şi cu mâna.
A. urme de vopsea cărămiziu roşcat.
U. masivă pc revers şi picior.
D. cetate cu cinci turnuri aşezată pe un potir,
într-un cadru vegetal, medalion în formă de
romb. Din colţurile plăcii spre medalion câte
trei lalele din tulpină comună.
C. sec. XVII.
P. colecţiaAdolfResch. Jnv. I 1183. Pl.17/1.
O. variante: 1. Piesă foarte asemănătoare, cu
decorul vegetal mai simplificat cahlă placă
(21,3x20,8x1,S cm) cu picior (S,7xl an). Pe
două laturi ale piciorului câte trei orificii
pentru manevrare, unul astupat înainte de
ardere. Pasta presată în tipar cu o spatulă din
lemn şi cu mâna, pc avers unne de vopsea,
pe revers urme de utili:tare masivă. În
interiorul medalionului inscripţie „HW" şi
„GK". Colecţia Adolf Resch, inv. 1 1184. 2.
Fragment dintr-o piesă asemănătoare (gr. 0,7
cm) din pastă de calitate medie, cu nisip şi
mică, ardere incompletă; presată în tipar cu
lemn. Utilizare masivă. Brâncoveni, inv. lN
10722.
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219.

F.

cahlă placă

(25,4x23,8/24,2x1,5 cm) cu
picior scurt (5,7x1 cm); pe revers urme de
pedunculi.
I I. pasta presată în tipar cu o ţesătură şi cu
mâna, piciorul cu o spatulă din lemn.
A. suprafaţa acopcrilă integral cu mică, apoi cu
un strat gros de şlem gălbui; câţiva stropi de
var.
U. masivă pe revers şi picior.
D. cetate cu trei turnuri. Inscripţie „P"şi „M"
în partea de sus.
C. sec. XVII.
P. colecţia Adolf Resch. Inv. I 1185. PL 17 /2.
O. variantă: cahlă placă (25x23,3x1 cm) cu
picior scurt (4x1 cm), lucrată din pastă de
calitate bună degresată cu mică, presată în
tipar cu o spatulă din lemn şi cu mâna.
Aversul uşor micasat, apoi acoperit succesiv
cu angobă şi vopsea. Pe revers şi parţial p e
picior urme de utilizare masivă. Cetate cu trei
turnuri, inscripţie „G" şi „M". Col ecţia Adolf
Resch, inv.1136.
220.
F. cahlă placă (27x22,6x0,8 cm) cu picior (Sx1
cm).
H. pasta presată în tipar cu o ţesătură şi cu
mâna, piciorul finisat cu o spatulă din lemn.
A. parţial micasat, apoi acoperit cu angobă.
U. masivă pe revers şi pe picior.
D. cetate cu trei turnuri şi pod ridicător. În
partea inferioară inscripţie „ 1676".
C. sec. XVII.
P. colecţia AdolfResch. lnv. I 1182. PL 17 /3.
O. variante: 1. Piesă aproape identică: cahlă
placă (27x21,Sx1 cm) cu picior scurt (4,2x1
cm), unne de pedunculi pe revers. Pasta
presată în tipar cu o spatulă din lemn şi cu
mâna, aversul uşor micasat, urme de utilizare
masivă pe revers şi parţial pe picior.
Inv.indesc. 2. Variantă smălţuită: cahlă placă
(26,5x26x1 cm) cu picior (4x1 cm), lucrată
din pastă de calitate bună, presată în tipar cu
o fesătură şi cu mâna, piciorul finisat cu o
spatulă din lemn. Aversul păstrează urme de
la tiparul din lemn, a fost parţial micasat, apoi
văruit. Pe revers şi parţial pe picior urme de
utilizare masiv ă. Colecţia Adolf Resch, inv. J
1122.
221.
F. cahlă placă (27,8x23x1,S cm) cu picior scurt
(3xl cm). Urme de la zece pedunculi pe
revers.

11. pasta presată în tipar cu o ţesătură şi cu

mâna, piciorul cu o spatulă din lemn.
A. strat gros de şlem cărămiziu.
U. masivă pe revers şi picior.
D. cetate cu şapte turnuri.
C. sec. A.'VIJ.
P. inv. I 1181. Pl. 17 /4.

222.
F. cahlă placă (25x19,Sx1 cm) cu picior scurt
(4x1 cm).
H. pasta presată în tipar cu o ţesătură şi cu
mâna, piciorul finisat cu o spatulă din lemn.
A. smalţ ve.rde deschis, strat de grosime inegală,
parţial curs pe picior.
U. masivă, pe revers şi parţial pe picior.
D. cetate cu trei turnuri aşezată pe un vas cu
flori.
C. sec. XVII.
P. inv.7949.
223.
I:'. cahlă placă (25x27x1,3 cm) cu picior scurt

(3,8x1 cm).
H. pasta de calitate bună degresată cu mică,
presată în tipar cu o spatulă din lemn şi cu o
tesătură-

A.

parţial

micasat.

T. lemn.
U. ma.sivă, pe revers şi parţial pe picior.
O . cetate cu trei turnuri, într-un cadru vegetal,
medalion format din două acolade. Turnul
din mijloc sugerea7.ă o biserică cu cupolă.
Sub cetate inscripţie „1707", în partea
s uperioară literele „H" şi „O" în relief foarte
slab.
C. sec. XVII-XVIII.
P. colecţia Adolf Resch. Inv. I 907.
O. variante: 1. Exemplar aproape identic: cahlă
placă (25,4,Sx27,4x1 cm) cu picior (4x1 cm),
pe revers unne de pedunculi; pasta presată în
tipar cu o ţesătură şi cu mâna, piciorul cu o
spatulă din lemn. Aversul micasat, apoi
acoperit cu un strat de şlem galben cărămiziu.
Din inscripţie nu este vizibil decât anul
„1707". Inv. I 1169. 2. Cahlă placă
(25,6x27,1x0,9 cm) cu picior (4,Sxl cm); pe
revers urme de la nouă pedunculi. Pasta
presată în tipar cu o ţesătură şi cu mâna,
piciorul cu o spatulă din lemn. Pe avers smalţ
verde deschis curs şi pe picior. Din inscripţie
nu este vizibil decât anul „1707". Inv. I 1186.
3. Cahlă placă (26,3x26,Sx0,7 cm) cu picior
4,3x0,9 cm). Pasta presată în tipar cu o
ţesătură şi cu mâna, piciorul cu o spatulă din
lemn. Pe avers strat inegal de smalţ verde
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deschis, curs şi pe picior. Pe revers şi pe
picior utilizare masivă. Fără inscripţie.
Colecţia AdolfResch, inv. I 1165.
224.
F. fragment

de

cahlă

placă

de

formă

dreptunghiulară (lăţimea totală

8,9 cm; gr. 0,9
picior.
H. pastă de calitate medie degresată cu
pietricele, ardere incompletă, presată în tipar
cu lemn şi cu mâna.
A. urme de şlem galben cărămiziu.
U. superficială.
D. ben:ti geometrice.
C. sec. :>...'V-XVI.
P. Cetatea Lita, palat. Inv. P 24625 a şi b.
cm)

proeminenţe ovale de dimensiuni mici.
Probabil două rozete, despărţite de un decor
geometric.
C. sec. XV-XVI.
P. Cetatea Lita, palatul mare. Inv. F 24672; F
24671, F 24677, F 24675, F 24674, P 24673,
F 24678.

fără

225.
F. fragment

de

cahlă

placă

dreptunghiulară (lăţimea totală

de formă
13,8 cm, gr.

0,5 cm) fără picior.
H. pastă de calitate

bună degresată cu rus1p,
ardere completă, presată în tipar cu lemn.
A. urme de şlem galben căr~iu.
D. geometric: cercuri intersectate, iar în interior
un decor format din nervuri care sugerează

228.
P. fragment de torsadă (gr. 2 cm).
H. pasta grosieră degresată cu pietricele, ardere
completă.

A. smalţ verde marmorat peste angobă.
D. torsadă puternic reliefată.
C. sec. XV-XVI.
P. inv. D 1256.
229.
F. fragment de cahlă placă (gr. 0,9 cm) fără
picior.
H. pastă de calitate medie degresată cu nisip,
ardere incompleL"i, presată în tipar cu lemn.
A. urme de şlem galben cărămiziu.
D. imitaţie de scriere gotică.
C. sec. XV-XVI.
P. Cetatea Lita, palat. Inv. r 24688.

spiţe.

C. sec. XV-XVI.
P. Cetatea Lita, curtine. lnv. F 24716.

226.

F. fragment de

cahlă placă

(gr. 0,7 /1 cm)

fără

picior. Probabil o piesă pătrată de dimensiuni
truCl.

H. pastă de calitate medie degresată cu nisip
(adesea apar şi pietricele), ardere incompletă,
presată cu lemn. Majoritatea fragmentelor
sunt puternic arse secundar, unele chiar
deformate.
A. strat gros de şlem galben-cărămiziu.
U. superficială.
D. geometric, compus din nervuri dispuse
simetric.
C. sec. XV-XVI.
P. Cetatea Lita, palat şi ateliere. Inv. F 24688, F
24681, F 24685, J:" 24679, P 24686.
227.
F. fragment de cahlă placă (gr. 0,5/1 cm) rară
picior. Probabil o piesă dreptunghiulară.
H. pastă grosieră degresată cu nisip şi pietricele,
ardere completă, presată cu lemn.
A. unne de şlem galben căr~iu.
U. superficială în zona centrală.
D. geometric. Rozete cu petale triunghiulare
puternic reliefate, iar în colţurile plăcii trei
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230.
F. fragment de cahlă placă (gr. 1,2 cm) cu
piciorul desprins.
H. pastă de calitate bună, ardere completă.
A. smalţ verde de calitate proastă, peste
angobă, pe alocuri căzut
U. superficială.
D. imitaţie de scriere gotică.
C. sec. XV-XVI.
P. Vâlcele.
231.
F. fragment de cahlă placă (gr. 1,2 cm) fără
p1oor.
H. pasta grosieră degresată cu pietricele, uscată
în straturi, ardere incompletă; presată în tipar
cu lemn.
A. şlem galben cărămiziu.
D. reţea de pătrate din nervuri simple.
C. sec. XV- XVI.
P. inv. 2079.
232.
P. fragment marginal dintr-o cahlă placă (gr.
0,9 cm) fără picior.
H. pasta grosieră cu pietricele, ardere foarte
superficială; presată în tipar cu lemn.
A. smalţ verde marmorat opac.
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D.

reţea

de nervuri duble

subţiri,

probabil

simetrică.

C. sec. XV-XVI.
P. Vinţu de Jos. Tnv. F 19883.

233.
F. fragment de cahlă placă (gr. 0,8 cm ) fără
picior. După urmele de arsură de pe revers a
func~onat cu un olan ataşat.
H. pasta grosieră degresată cu nisip şi pietricele,
ardere superficială; presată în tipar cu o
spatulă din lemn.
A. smalţ verde inegal peste angobă albă.
U. masivă în zona centrală.
D. reţea de nervuri reliefate care se întretaie
descriind romburi cu laturile formate fie
dintr-o singură nervură, fie din câte trei
nervuri paralele; relief inegal, în unele zone
destul de aplatizat.
C. sec. XV-XVI.
P. Cluj-Napoca - Palatul Telefoanelor. Inv.
5372. PI. 18/1.
234.
F. fragment de cahlă placă (gr. 0,7 cm) fără
picior.
H. pastă de calitate medic degresată cu nisip şi
mică, ardere completă; presată în tipar cu
lemn şi cu mâna.
D. reţea de nervuri reliefate care descriu
romburi.
C. sec. XV-XVI.
P. Cluj-Napoca - Sala de box. PI. 18/2.
O. fragmente din piese similare în săpăturile de
la Cluj-Mănăştur. Numeroase fragmente în
săpăturile din Cluj-Napoca - str. Prahovei:
fragmente de placă (gr. 0,7 /1,1 cm) fără
sistem de fixare, lucrate din pastă grosieră
degresată
cu rruca şi pietricele, arsă
incomplet, presată în tipar cu lemn şi cu
mâna. Aversul acoperit cu şlem galben
maroniu. Inv. F 26844. Piesă mai grosieră, cu
aversul acoperit cu un strat de şlem roşiatic inv. F 26874. Pragmente dintr-o piesă
asemănătoare: inv. F 26841, r 26843 (urme
de angobă pe avers, iar pe revers pete de
smalţ). Fragmente dintr-o piesă triunghiulară:
inv. F 26845, P 26842. Numeroase fragmente
în săpăturile de la Casa Bocskay: pl. 18/3.
235.
F. fragment de cahlă placă (gr. 0,6 cm) cu
picior scurt (4,3x0,6 cm).
H. pastă grosieră degresată cu pietricele şi nisip,
ardere incompletă; presată în tipar cu o
spatulă din lemn.

A

angobă albă.

O. geometric - nervuri reliefate.
C. sec. XV-XVI.
P. Cluj-Napoca - Sala de box. Pl 18/4.
236.
F. fragment de cahlă placă (gr. 0,8 cm).
H. pasta grosieră degresată cu nisip şi pietricele,
presată în tipar cu o spatulă din lemn şi cu
mâna.
A. smalţ verde închis de calitate foarte bună,
peste angobă.
D. reţea de nervuri reliefate care descriu
romburi neregulate.
C. sec. XVI.
P. Cluj-Napoca - Palatul Telefoanelor. Inv.
5377. Pl. 18/5.
237.
P. fragment de cahlă placă (gr. 1 cm) fără
sistem de prindere.
H pasta de calitate bună degresată cu nisip,
ardere completă; presată în tipar cu lemn.
A. şlem galben cărămiziu.
D. reţea asimetrică, puternic reliefată.
C. sec. XV-XVI.
P. inv. 1253. Pl. 18/6.
238.
P. fragment de cahlă placă (gr. 0,6 cm), cu
picior (4/Sx0,8 cm).
H pastă de calitate bună, ardere completă.
A. toată suprafaţa acoperită cu fulgi de mică.
T. lemn.
U. superficială.
D. vegetal -geometric.
C. sec. XV-XVI.
P. Cluj-Mănăştur. Pl. 18/7.
239.
F. fragment de cahlă placă (gr. 0,9 cm) fără
p1c1or.
H. pasta fină, ardere completă; presată în tipar
cu lemn.
U. masivă.
D. vegetal-geometric.
C. sec. XVI.
P. inv. I 46. Pl. 18/8.
240.
F. fragment de cahlă placă (gr. 0,8 cm) cu
picior scurt (3,5x0,8 cm).
H. pastă de calitate medie cu nisip şi pietricele,
ardere incompletă; presată în tipar cu lemn şi
cu mâna.
D. geometric: nervuri reliefate paralele.
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C. sec. XV-XVI.

245.

P. Cluj-Napoca, sala de box. Pl. 18/9.

F. fragment central de cahlă placă (gr. 0,6 cm).
H. pastă fină degresată cu nisip, ardere

241.
F. fragment de cahlă placă (gr. 0,8 cm) fără

p1c1or.
H. pasta de calitate bună degresată cu nisip,
ardere completă; presată în tipar cu lemn.
U. masivă.
D. rozete geometrizate.
C. sec. XV-XVI.
P. inv. F 5238. Pl. 18/10.

incompletă, pres i1ră

în tipar cu o spatulă dia

lemn.

A.

smalţ

verde irizat argintiu, aproape complet

căzut

U.

intensă.

D. vegetal geometric, torsadă şi o linie arcuită.
C. sec. XVI.
P. Cluj-Napoca - Sala de box. PI. 18/14.
246.

242.

F. fragment central de cahlă placă (gr. 0,7 cm).
1I. pastă grosieră cu mult nisip, presat.ă în tipar
cu o spatulă din lemn, ardere oxidantă
incompletă.

A. smalţ verde închis peste angobă.
U. medie.
D. geometric.
C. sec. XV-XVI
P. Cluj-Napoca - Casa Bocskay. PI. 18/11.

F. fragment de cahlă placă (gr. 0,6 cm) cu
picior scurt (4,2x0,8 cm).
H. pastă de calitate bună degresată cu nisip şi
mică, ardere completă; presată în tipar cu o
spatulă din lemn.
A. smalţ v~de opac peste angobă, irizat în
argintiu, în cea mai mare parte căzut.
U. superficială.
D. vegetal-geometric.
C. sec. XVI.
P. Cluj-Napoca - Sala de box. PI. 18/15.

243.

P. fragment de cahlă placă (gr. 0,3/1 cm); după
profil piesa a fost fie uşor concavă, fie a avut
o formă mai specială, pentru coronament sau
colţuri.

1I. pasta de calitate bună degresată cu nisip,
ardere incompletă; presată în tipar cu lemn şi
cu o ţesătură.
A strat gros de şlem roşu, apoi strat gros de
var; posibil refolosită.
D. rozetă stilizată înscrisă într-un cerc marcat
prin nervură subţire, Încadrat de o imitaţie de
scriere gotică. Decorul form~ă un câmp
conturat prin două baghete proeminente, iar
în exteriorul acestora se păstrează o bandă
din mici rozete cu câte patru raze care se
dezvoltă dintr-un nucleu central
C. sec. XV-XVI.
P. inv. indesc. PI. 18/12.
244.
F. fragment central de cahlă placă (gr.-0,6 cm).
H. pastă grosieră cu mult nisip, presată în tipar
cu o spatulă din lemn, ardere oxidan I ă
incompletă.

A.

smalţ

verde peste angobă.

U. intensă.

D. geometric.
C. sec. XV- XVI
P. Cluj-Napoca - casa Bocskay. Pl. 18/13.
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247.

.r.

fragment de cahlă placă (gr. 0,8 cm) cu
picior (7,Sx0,8 cm).
H. pasta grosieră degresată cu pietricele, ardere
incompletă; presată în tipar cu lemn şi cu
mâna.
A. smalţ verde gălbui peste angobă.
U. masivă pc revers şi picior.
D. geometric. Marginal bandă decorativă
formată din triunghiuri afrontate, cele
dinspre exterior de dimensiuni mai mici.
C. sec. XVI.
P. inv. D 733. PL 19/1.
248.

F. fragment de cahlă placă (1,3 cm) fără picior.
După urmele de arsură de pe revers a
func~onat cu un olan ataşat.
H. pasta foarte grosieră degresată cu multe
pietricele. După urmele păstrate pe avers
partea centrală a fost lucrată la roată, sub
formă de disc, după care au fost adăugate
marginile, piesa devenind pătrată; după
îmbinare, reversul a fost bine netezit cu o
spatulă din lemn. Arsă secundar pc ambele
feţe.

U. medie.
A. strat subţire de şlem galben
D . alveole realizate manual.
C. sec. XV-XVI.
P. inv. F 5312. Pl. 19/2.

cărămiziu.

Cahle medievale din Transilvania
O. fragment dintr-o piesă identică cu aversul
acoperit vopsea roşie: inv. [" 5346.

249.
I". fragment de cahlă placă (gr. 1/1,5 cm) fără
sistem de fixa.re. Probabil fragment de patriţă.
H. pastă grosieră, ardere completă, presată în
tipar cu lemn.
A. şlem roşiatic.
D. geometric.
C. sec. XV-XVI.
P. Cluj-Napoca - str. Prahovei nr. 12. Tnv. ["
26879. Pl. 19/3.
250.
F. fragment de cahlă placă (gr. 1,2 cm) fără
picior.
H. pastă grosieră degresată cu rustp, ardere
completă, presată cu lemn şi cu mâna.
A. urme de şlem galben cărămi~iu.
D. proeminenţe ovale dispuse regulat pe toată
suprafaţa.

C. sec. XV-XVI.
P. Cetatea Lit.a, palatul de mijloc. Inv. F 24627,
F 24626. PI. 19I 4.
O. fragmente din piese asemănătoare la
Vâlcele: placă (gr 1,3/1,5 cm) fără picior,
lucrată din pastă de calitate bună, ardere
completă, presată în tipar cu k1nn. Aversul
acoperit cu şlem. Utilizare masivă.

251.
F. fragment de cahlă placă (gr. 1,5 cm) fără
p1aor.
H. pastă grosieră degresată cu pietricele, ardere
incompletă.

A.
U.

şlem cărămiziu

-

roşcat.

superficială.

D. solzi.
C. sec. XV-XVI.
P. Vâlcele.

252.
F. fragment de cahlă placă (gr. 0,7 cm) cu
picior ( 3,5x0,6 cm).
H. pastă de calitate bună, ardere incompletă.
A. uşor micasat.
U. superficială.
D. vegetal compozit
C. sec. XVII.
P. Cluj-Mănăştur. PI. 19/5.
253.
F. fragment de
p1c1or.

cahlă placă

(gr. 1 cm)

I I.

pasta

grosieră

cu pietricele, ardere
în tipar cu lemn şi cu
mâna; chenarul adăugat după imprin1area
decorului.
A. pictat: fond alb, decorul reliefat şi cel pictat
roşu. Vopseaua în cea mai marc parte căzută.
D. suprafaţa plăcii împărţită în carouri; în
interiorul acestora altemează S-uri reliefate cu
X-uri pictate.
C. sec. XVI.
P. inv. IV 4607. Pl. 19/6.
incompletă, presată

254.
F. cahlă placă (25,3x20x2 cm) cu picior scurt
(5xl cm).
H. pasta de calitate bună, presată în tipar cu o
ţesătură şi cu mâna.
A. lln11e de angobă.
U. masivă, pe revers şi picior.
D. geometric, structurat prin două diagonale.
Chenar decorativ format dintr-o linie în val.
C.sec. XVII.
P. colecţia Adolf Resch. Inv. 3336.

Piese speciale
255.
F. fragment de medalion oval sau în forma de
inimă (gr. 1,5 cm); sistemul de fixare în
corpul sobei a fost un picior triunghiular,
amplasat central.
H. pasta extrem de grosieră cu multe pietricele,
netasată, ardere foarte supcrfici.ală; presată în
tipar cu o spatulă din lemn.
A smalţ verde închis strălucitor, strat de
grosime inegală. Smălţuită şi pe revers.
D. leu, probabil variantă la legenda leului
păzind copacul vieţii.
C. sec. XV.
P. Cluj-Napoca - Palatul Telefoanelor. lnv. F
5508. Pl. 19/7.
256.
!-'. fragment de piesă specială în formă de
blazon (gr. 1 cm), având un p1oor
triunghiular pentru montare, din care nu se
păstrează decât amprenta.
I I. pastă de calitate bună, ardere incompletă;
presată în tipar cu lemn.
A. smalţ verde gălbui, strat de grosin1c inegală
aplicat direct peste pastă, parţial şi pe revers.
U. superficială.
C. sec.XV-XVI.
P. Cluj-Napoca - Sala de box. PI. 19/8.

rară
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257.
F. fragment dintr-o piesă de colţ, (gr. 0,7 cm)
cu picior scurt (3x0,7 cm); câmpurile
decorate sunt despărţite printr-o baghetă
puternic reliefată.
H. pastă grosieră, ardere incompletă; presată în
tipar cu lemn.
A. smalţ verde aplicat direct pe ceramică, strat
gros, calitate bună.
U. intensă, pe revers şi ramă.
D. frunze în formă de inimă şi vrejuri de viţă
împletite.
C. sec. XV.
P. Cluj-Napoca - Sala de box. PI. 19/9.
O. fragment dintr-o piesă asemănătoare (gr. 0,8
cm) rară picior, lucrată din pastă grosieră cu
nisip şi pietricele, uscată în straturi, ardere
completă; presată în tipar cu lemn. Pe avers
smalţ verde peste angobă, strat de grosime
inegală. Utilizare superficială. Inv. D 1255.

261.
F. fragment dintr-o piesă de coronament
decupată şi traforată (gr. 1,2 cm).
H. pasta fină <legresată cu nisip, ardere
completă; reversul acoperit cu smalţ verde
maroniu întins direct peste pastă; deformată
la ardere. Decupajul şi traforul nu foarte
reuşite, piesa ar putea fi un rebut.
A. smalţ verde maroniu peste angobă albă, strat
de grosime inegală, crăpat fin pe toata

2.58.
F. fragment

C. sec. XV.
P. Cluj-Napoca - str. Prahovei nr. 12. PI. 20/3.

suprafaţa.

C. sec. XV.
P. inv. F 5591. Pl. 20/2.

262.
F. fragment dintr-o piesă de coronament
decupată (gr. 1 cm).
H. pastă de cali.tatc bună degresată cu nisip,
ardere completă.
A. smalţ verde, strat subţire întins direct peste
pastă.

de

triunghiulară

cahlă

placă

de

formă

(gr. 0,9 cm).

H. pastă de calitate medic degresată cu mică şi
pietricele, ardere incompletă, presată în tipar
cu o spatulă din lemn.
A. şlem cărămiziu-gălbui.
D. reţea de nervuri reliefate.
C. sec. XV/XVI.
P. Cluj-Napoca - str. Prahovei or. 12. Inv. F
26845 MIT. PI. 19/10.
259.

F. fragment de

decupată

260.

F. fragment dintr-o piesă de coronament
decupată (gr. 1,5 cm).
H. pasta de calitate bună degresată cu nisip,
ardere incompletă.
A. smalţ verde închis, strat gros întins direct
peste pastă.
C. sec. XV.
P. Cluj-Napoca - Palatul Telefoanelor. Inv. F
5300. PL 20/1.
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F. fragment dintr-o piesa de coronament
decupată (gr. 1,2 cm).
II. pasta de calitate bună degresată cu rus1p,
ardere completă.
A. smalţ verde, strat foarte subţire întins direct
peste pastă.
C. sec. XV.
P. Cluj-Napoca - Palatul Telefoanelor. lnv. F
5290. Pl. 20/4.

piesă

de coronament cu partea
în creneluri pătrate
(lăţime 15,5 cm, talpă 3,2 cm).
H. pastă de calitate bună, ardere incompletă.
A. smalţ verde deschis peste angobă.
U. medie.
C. sec. XV- XVI.
P. Cluj-Mănăştur.
superioară

263.

264.

F. fragment dintr-o piesă de coronament
decupată (gr. 1,1 cm).
H. pastă grosieră, ardere incompletă, presată cu
lemn. Decupajul este destul de aproximativ,
iar părţile laterale nu sunt decât parţial
smălţuite - posibil un rebut.
A. smalţ verde, strat sub~re întins direct peste
pastă.

C. sec. XV.
P. Cluj-Napoca - str. Prahovei nr. 12. PL 20/5.
265.
F. fragment dintr-o piesă de coronament
decupată (gr. 1 cm).
H. pastă de calitate bună degresat.~ cu rus1p,
ardere completă.
A smalţ verde, strat gros peste angobă.
C. sec. XV.
P. Cluj-Napoca - str. Prahovei nr. 12. PI. 20/6.

Cahle medievale din Transilvania
266.
P. fragmente dintr-o cahlă traforată (gr. 1 cm).
I I. pastă de calitate medic degresată cu
pietricele, ardere completă, presată cu lemn.
C. sec. XV.
P. Cetatea Lita, palatul mare. Inv. F 24572,
24583. PI. 20/7-8.
267.
F. fragmente de cahlă traforată (gr. 1 cm).
H. pastă <le calitate medie degresată cu nisip,
ardere incompletă.
C. sec. XV- XVI.
P. Cetatea Lita, palat. lnv. F 24611. PI. 20/9.
268.
P. fragmente de cahlă traforată (gr. 1 cm).
H. pasta de calitate bună cu nisip, ardere
completă.

A. smalţ verde, strat gros peste angobă, parţial
curs şi pe revers; în cea mai mare parte căzut.
D. în partea inferioară a fragmentului o torsadă
puternic reliefată, după care urmează o bandă
de nervuri(?) din care se dezvolta
coronamentul propriu-zis, decupat sau
traforat; se păstrează doar pornirile.
C. sec. XVI.
P. Vin~ deJos. lnv. F 19732. Pl. 20/10.

269.
F. fragment dintr-o piesă de coronament
decupată (gr. 1 cm).
H. pastă grosieră, ardere completă; presată în
tipar cu lemn şi cu mâna.
A. smalţ verde gălbuj peste angobă.
D. vegetal-geometric.
C. sec. XVI.
P. inv. I 47. Pl. 20/11.
270.
F. fragment dintr-o piesă de coronament cu
partea superioară decupată (gr. 1 cm).
H. pastă grosieră, ardere incompletă; presată în
tipar cu lemn.
A: smalţ verde închis, strălucitor, strat gros
peste angobă.
D: geometric.
C. sec. XV- XVI.
P. Cluj-Napoca - Conservator. Pl. 20/12- 13.
271.
F. fragment de baghetă <lintr-o piesă traforată
(gr.1,3 cm).
H. pastă de calitate bună degresată cu nisip,
ardere incompletă.
D. şir de proeminenţe circulare pc margine.

C. sec. XV-XVI.
P. Cluj-Napoca - str. Prahovei nr. 12. Inv. F
26834. Pl. 20/14.

272.
P. fragment dintr-o piesă de coronament
decupată (gr. 1/1,8 cm).
H. pastă grosieră degresată cu pietricele, ardere
completă.

D. vegetal.
C. sec. XVI.
P. Cluj-Napoca - str. Prahovei nr. 12. Inv. F
26335. Pl. 21/1.
273.
F. fragment dintr-o piesă de coronament
decupată, cu urme de picior (gt. 0,4/2 cm).
H. pasta grosiera cu pietricele, ardere
incompletă; presată în tipar cu lemn şi cu
mâna.
A. smalţ verde marmorat.
U. superficială.
D. în parte inferioară un tor reliefat, suprapus
de o frunză de arţar.
C. sec. XVI.
P. inv. D 1254. Pl. 21 /2.
274.
F. fragment dintr-o cahlă de coronament de
formă ovală (gr. 0,7 cm) fără urme de sistem
de prindere.
H. pasta de calitate bună uscată în straturi,
ardere completă; presată în tipar cu lemn.
A. smalţ verde inegal întins direct peste pastă,
strat gros, căzut în cea mai mare parte.
D. vegetal; relief foarte şters.
C. sec. XVI.
P. Vinţu de Jos. inv. F 19741. PL 21/3.
275.
F. fragment dintr-o piesă de coronament - un
medalion de formă neregulată (blazon?). În
partea clin spate trebuie să fi avut un picior
triunghiular pentru fixare. (gr. 1 cm)
H. pasta de calitate bună degresată cu nisip,
ardere complcL"i; reversul nivelat cu o spatulă
din lemn.
l\. smalţ verde maroniu, parţial peste angobă,
strat de grosime inegală pe ambele feţe.
D. geometric, realizat prin incizie.
C. sec. XVI.
P. inv. F 5584. Pl. 21/4.
276.
F. fragment dintr-o cahlă de coronament
decupată (gr. 0,8 cm).
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l I.
A

pastă

de calitate bună, ardere completă.
suprapus de un strat subţire de

şlem,

D. rozete încadrate de mici

proeminenţe

circulare.
C. sec. XVJ.
P. Vâlcele. Pl. 21/5.

277.
F. fragment dint.r-o piesă de coronament
decupată (gr. 1,1 on).
H. pastă de calitate bună degresată cu rusip,
ardere incompletă, presată cu lemn.
A. angobă alb-gălbui
D. vegetal.
C. sec. XVI.
P. Cluj-Napoca - str. Prahovei nr. 12. Tnv. F
26880. Pl. 21/6.
278.
F. fragment dintr-o cahlă de coronament de
formă ovală (gr. 0,7 cm) fără uone de sistem
de prindere.
I l. pasta de calitate bună cu nisip, ardere
completă; presată în tipar cu lemn.
A. smalţ verde inegal, direct peste pastă.
D. vegetal; relief slab, înecat în smalţ.
C. sec. XVI-XVII.
P. Vinţu deJos. lnv. F 19743. Pl. 21/7.
279.
F. fragment dintr-o piesă de coronament
decupată, eventual şi traforată (gr. 1,3).
I I. past.~ grosiera cu pietricele, ardere
incompletă.

smalţ

verde, strat subţire peste angobă.

D. probabil decupajul sugera un motiv vegetal.
C. sec. XVI.
P. Cluj-Napoca - str. Prahovei nr. 12. Pl. 21/8.

280.

f. fragment dintr-o
decupată

H.

pasta

piesă

de coronament

(gr. 0,9/1,6 cm).
grosieră

cu

pietricele,

ardere

incompletă.

verde, strat gros peste angobă albă,
curs pe spate.
D. partea inferioara a piesei este plină, decorată
cu un şir de pătrate; din decupaj nu se
păstre~ă decât pornirile, care sugere~ă
forme circulare.
C sec. A'VI.
P. inv. F 5373. PL 21/9.
A.

smalţ

parţial

piesă

de coronament

dreptunghiulară, uşor concavă

angobă.

A

281.
F. fragment dintr-o

(gr. 0,8 on) cu

picior (4,6x0,8 cm).
H. pasta grosieră, ardere incompletă; presată în
tipar cu lemn şi cu mâna.
A şlem cărămiziu deschis.
1'. lemn.
D. o margine marcată printr-un chenar simplu,
cealaltă
printr-o torsadă proeminentă.
Decorul propriu-:âs constă din rozete
alternând cu elemente vegetale.
C. sec. XVI.
P. Zalău. Inv. IV 2819. Pl. 21/10.

282.
F. piesă de coronament decupată (24x22x1 cm)
cu talpă în partea inferioară.
H. pasta presată în tipar cu lemn.
A. smalţ policrom pe fond alb, crăpat fin pe
toată suprafaţa.

D. vas cu flori stilizat. Specific habană.
C. sec. X."VII.
P. colecţia AdolfResch. Tnv. 1 3354. Pl. 22/2.
283.
F. piesă de coronament cu picior scurt (talpă:
4x1 cm).
11. pasta de calitate bună degresată cu mică şi
nisip, presată în tipar cu lemn şi cu mâna,
arsă complet.
A. micasat.
U. masivă, pe revers.
D. vegetal stilizat_
C. sec. XVII.
P. colecţia AdolfResch. Tnv. F 25590.
284.
F. cahlă de colţ având la partea superioară două
bla:wane ataşate (h. 17 cm, cu blazon 20,2
cm), lăţimea laturilor, inclusiv blazoane, 13,5
cm, gr. 0,8 cm).
H. pasta fină, ardere completă, presată în tipar
cu lemn. Părţile componente, respectiv piesa
de colţ şi blazoanele au fost lucrate separat şi
apoi asamblate. Pentru rezistenţă pc revers au
fost ataşate trei bare din lut care fac legătura
între laturi.
A. urme de şlem cărămiziu închis.
D. blazoane cu leu şi grifon.
C. sec. XV-XV1.
P. inv. indesc.
285.
F. cahlă de col\ formată din trei laturi
5/6/5,4 cm, gr. 0,9 cm, h. 24 cm).

160

(lăţimile

Cahle medievale din Trannivania
H. pasta de calitate bună degresată cu rus1p;
presată în tipar cu lemn.
A. smalţ verde peste angobă.
U. masivă pe revers şi picior.
D. placa centrală: crini stilizaţi, combinaţi cu
rozete.
C. sec. XVI-XVIL
P. inv. II 3324. Pl. 22/1.
286.
F. cahlă de colţ (h. 23 cm; lăţimi 17,2/7,7 /6,5
cm, gr. 1 cm) cu picior (8,5xl cm).
H. pastă presată în tipar cu lemn şi cu mâna.
A. smalţ policrom pe fond alb crăpat fin pe
toală suprafaţa.

U. masivă pe revers şi picior.
D. pe latura mai lată decor de tip tapet cu arce
suprapuse şi motive vegetale derivate din
pomul vieţii. Pc colţ şi pc latura scurtă
motive geometrice. Specific habană.
C. sec. XVII.
P. colecţia Adolf Rcsch. lnv. I 3353. PI. 22/3.

287.
F. fragment dintr-o cahlă de soclu asamblată
din trei elemente <listincte (gr. 0,6 cm).
H. pasta fină cu nisip, ardere completă; presată
în tipar cu lemn.
A. parţial micasat, şlem roşu-cărămiziu.
U. masivă în interior.
D. vegetal stilizat.
C. sec. XVII.
P. Cristuru Secuiesc. Jnv. IV 2820. PI. 22/4.
288.
F. fragment de cahlă de colţ (gr. 1 cm).
I-I. pasta grosiera cu pietricele, ardere
incompletă, presată în tipar cu lemn.
A. smalţ verde argintiu peste angobă.
D. două rozete foarte stilizate, una în formă de
cnice.
C. sec. XVII.
P. Vurpăr. Inv. IV 4605. Pl. 22/5.
289.
F. partea inferioară a unei cahle de colţ alcătuită
din trei clemente lucrate separat şi asamblate
în unghiuri obtuze; (lăţimi 6/7,7 /7 cm
păstrat; talpa în medie 4,5 cm, gr. 1 cm,
h.max. 21 cm.).
H. pasta de calitate bună cu mica, ardere
completă; părţile din spate nivelate cu lemn şi
cu mâna.
A. smalţ verde peste angobă, opac, în cea mai
marc parte căzut.
U. masivă.

D. câmpul central: decor floral stilizat, compus
dintr-o rozetă amplasată central, <lin care se
dezvoltă spre extremităţi frunze. În partea
superioară piesa prezintă o prelungire de
formă
triunghiulară,
decorată
cu trei
denticuli. Latura oblică mai lungă era de
asemenea decorată pe jumătate: la limita
rupturii se păstrează vagi urme de relief,
insuficiente însă pentru reconstituirea
motivului.
C. sec. XVI-XVII.
P. Vinţu <le Jos. Inv. r 19700, 19712. Pl. 22/6.

290.
F. fragment dintr-o cahlă de soclu ( gr. 0,7 cm).
H. pasta de calitate bună cu nisip, ardere
completă, presată cu lemn.
A. smalţ alb verzui peste angobă, crăpat fin pe
toata suprafaţa~ arsă secundar.
U. superficială.
C. sec. XVII - specific habană.
P. Vinţu de Jos. Jnv. F 19747. PI. 22/7.
O. multe fragmente mici din acelaşi geo de
piese (eventual de dimensiuni diferite), cu
smalţ alb-verzui sau alb-albastru.
291.
F. fragment de cahlă de colţ formată din două
laturi cu lăţimile egale (latura 5 cm, gr. 0,5/1
cm).
H. pasta extrem de fină; presată în tipar cu
lemn.
A. smalţ verde opac, căzut pe cea mai mare
parte a suprafeţei.
D. o latură simplă, cea de-a doua decorată cu
motive florale.
C. sec. XVll.
P. Vinţu de Jos. Inv. r 19801.
292.
F. cahlă de colţ formată din trei laturi (h. 25,5
cm, lăţimi 9,8/3,3/6,2 cm, gr. 0,7 cm).
Pedunculi pe revers pe partea mai lată.
H. pasta fină cu nisip, ardere completă, presată
în tipar cu o ţesătură, cu lemn şi cu mâna.
A. toată suprafaţa acoperită cu fulgi <le mică.
U. superficială.
D. pe latura centrală, cea mai îngustă, vas cu
flori stilizat. Pe laterale motive de tip tapet cu
arce simple. Inscripţie ilizibilă din care se
descifrează clar cifrele „O" şi „4", cel mai
probabil anul 1604.
C. sec. XVII.
P. inv. I 1234.
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293.
F. fragment dintr-o cahlă de colţ rotunjită. (gr.
1,2 cm).
H. pasta de calitate bună, ardere incompletă,
presată în tipar cu o spatulă din lemn.
A. smalţ verde, strat gros peste angobă.
D. arce simple, fără decor în interiorul
câmpurilor.
C. sec.XVII.
P. Vinţu de Jos. Inv. F 19731.
294.
F. fragment dintr-o cahlă de colţ (gr. 0,9 cm).
lJ. pasta fină, ardere completă, presată în tipar
cu lemn.
A. smalţ policrom peste angobă: verde pe arce,
galben în interiorul acestora, alb-gălbui pe
câmpul nedecorat. Calitate proastă, culorile
au migrat.
D. tapet cu arce simple ş1 motive vegetale
derivate din pomul vieţii.
C. sec. XVII.
P. inv. D 1346.
295.
F. cahlă de soclu întreagă (16,6x11,3x1,4 cm)
fonnată din două laturi îmbinate în unghi

ascuţit;

provine probabil din structura unei
sobe hexagonale.
H. pastă de calitate bună. Piesa a fost parţial
umplută. cu lut.
A. aversul acoperit cu smalţ verde deschis peste
angobă, parţial căzut.

U. unne intense de utilizare în interior.
D. trei registre dispuse pc orizontală, două
decora te cu motive geometrice şi al treilea cu
păsări stilizate într-un cadrul vegetal.
C. sec. XVI-XVII
P. Cluj-Napoca - Casa Bocskay. PL 22/8.

296.

.r.

cahlă dreptunghiulară

(20,2x11 x1 cm) cu
(3,4x0,8 cm); pc revers urme de la doi
pedunculi.
H. pasta de calitate medie presată în tipar cu o
talpă

pânză.

A.

şlem galben cărămiziu.
U. masi,ră.
D. vegetal stilizat, inscripţie „D" „H" în partea

superioară.

C. sec. XVII.
P. inv. JI 1128.
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PI. 2: cahle concave, sec. XV-XVI. (1 = cat. 12; 2= cat. 14; 3= cat. 15; 4= cat. 17; 5= cat. 18; 6= cat.
25; 7= cat. 26).
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Pl. 3: cahle concave, sec. XV- XVII. (1 = cat. 27; 2= cat. 28; 3= cat. 29; 4= cat. 30).
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PI. 4: 1-5, 8. cahle cu medalion concav, sec. XVI. (1= cat 36; 2= cat. 34; 3= cat. 35; 4= cat. 37; S=
cat. 38; 8= cat. 39); 6-7. cahle plăci. sec. }..'VI. (6= cat. 126; 7= cat. 127).
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1)1. 5: 1. cahlă traforată, sec. XV. (cat. 40); 2-16. cahle plăci, sec. A.7V- XVI. (2, 3, S= cat 41; 4= cat. 42;
6= cat. 43; 7= cat. 45; 8= cat. 46; 9= cat. 47; 10, 11= cat. 48; 12= cat. 50; 13= cat. 51; 14= cat. 52;
15= cat. 53; 16= cat. 54; 17= cat. 55).
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PI. 6: cahle plăci, sec. A.'V- XVII. (1= cat. 66; 2= cat. 67; 3= cat. 68; 4= cat. 69; 5= cat. 70; 6= cat. 76;
7= cat. 77; 8= cat. 56; 9, 10=71; 11= car. 82; 12= cat. 83; 13= cat. 87; 1-t= cat. 72; 1.J= cat. 88; 16=
cal. 80; 17= cat. 89; 18= cat. 91).
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Pl. 7: cahle plăci, sec. XVII. (1 = cat. 97; 2= cat. 98; 3= cat. 96; 4 = cat. 94).
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PI. 8: 1-10. cahle plăci, sec. XVI-XVJL (1= cat 100; 2= cat. 103; 3= cat. 104; 4 = cat. 105; 5= cat
106; 6= cat. 107; 7= cat. 110; 8= cat. 111; 9= caL 109); 10-12. cahle plăci, sec. XV-XVI. (10= cat.
119; 11=cat.120; 12= cat. 125).
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PL 9: cahle plăci, sec. XV-XVI. (1= cat. 121; 2= cat. 122; 3= cat. 123; 4= cat. 128; 5= cat. 129; 6= cat.
130; 7= cat. 131; 8= cat. 132; 9= cat. 133; 10= cat. 134; 11 = cat. 135; 12= cat. 136; 13= cat. 137).
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Pl. 10. cahle plăci, sec. XVI-XVII. (1= cat. 138; 2= cat. 139; 3= cat. 140; 4= cat. 141; 5= cat. 142; 6=
cat. 143; 7= cat. 144; 8, 9= cat. 145; 10= cat. 146; 11= cat. 147; 12= cat. 148; 13= cat. 159; 14= cat.
160; 15= C:ll. 149).
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Pl. 11: cahle plăci, sec. XVII. (1, 2= cat. 161; 3-5= cat. 162; 6= cat. 164; 7= cat. 165; 8= cat 166).
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Pl. 12: cahJe plăci, sec. A.'\Tl-XVIT. (1= cat. 167; 2= cal. 168; 3= cat. 169; 4= cat. 170; 5= cat. 174; 6=
cat. 171).
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PI. 13: cahle plăci, sec. A."VTT. (1= cat. 176; 2= cat. 179; 3= cat. 180; 4= cat. 181).
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Pl. 15: cahle p1~acr,. sec. XVII. (1 = cat. 195·' 2= cat. 196-' 3= cat. 198·' 4= cat. 197·' 5= cat
212).
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PI. 16: cahle plăci, sec. XVII. (1= cat. 205; 2= cat. 209; 3= cat. 206; 4= cat. 213; 5= cat. 214; 6= cat.
215; 7= cat. 216).
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PL 17: cahle plăci, sec. ),."VlI. (1= cat. 218; 2= cat. 219; 3= cat. 220; 4= cac. 221).
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PI. 18: cahle plăci, sec. XV- XVI. (1 = cat. 233; 2, 3= cat. 234; 4= cat. 235; 5= cat. 236; 6= cat. 237; 7=
cat. 238; 8= cat. 239; 9= cat. 240; 10= cat. 241; 11 = cat. 242; 12= cat. 243; 13= cat 244; 14= cat. 245;
15= cat. 246).
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Pl. 19: 1- 6. cahle plăci, sec. XV-XVI. (1= rnt. 247; 2= cat. 248; 3= cat. 249; 4= cat. 250; 5= cat. 252;
6= cat. 253); 7-'IO: cahle de format special, sec. XV-XVI. (7= cat. 255; 8= cat. 256; 9= cat. 257; 10=
cat. 258).
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Pl. 20: cahle de coronament, sec. XV- XVI. (1= cat 260; 2= cat. 261; 3= cat 262; 4= cat. 263; 5= cat.
264; 6= cat 265; 7, 8= cat 266; 9= cat 267; 10= cat. 268; 11= cat 269; 12, 13= cat. 270; 14= cat.
271).
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PI. 21: cahle de coronament, sec. A.'Vl-A.rv!l. (1 = cat. 272; 2= cat. 273; 3= cat. 274; 4= cat. 275; 5=
cat. 276; 6= cat. 277; 7= cat. 278; 8= cat. 279; 9= cat. 280; 10= cat. 281).
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Pl. 22: 1, 3-6, 8. cahle de colţ, sec. XVII. (1= rnt. 285; 3= cat. 286; 4= cat. 287; 5= cat. 288; 6= cat.
289; 8= cat. 295); 2. cahlă de coronament, sec. XV lI. (cat. 282); 7. cahlă de soclu, sec. }(VIL (cat. 290).
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&cenzji
Eugen Comşa - Gheorghe Cantacuz ino, N ecropola neolitică de la Cernica, Biblioteca de
.Arheologie, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 2001. ISBN 973-27-0698-8, 254 p.
Lucrarea se doreşte a fi o monografie a necropolei de la Ccmica. Piind cercetat în anii '70 şi
începutul anilor '80, acest sit este una dintre cele mai mari necropole cunoscute pe teritoriul
României, încadrată cronologic în epoca neolitică. După cum reiese încă din Cuvânt Înainte (p. 5-6),
cercetarea necropolei <le la Cernica a fost făcută de către Gh. Cantacuzino.
După Cuvânt Înainte (p. 5-6) şi Istoricul Cercetărilor (p. 7-12), autorul îşi structurează lucrarea în
două păr~; Partea l. De.rerima mormintelor neolitice (p. 13-150) şi Partea a II-a. fulul funerar (151-251),
structurată de asemenea în opt capitole: 1. Problema momJintelor suprapuse (p. 156-159); II. MomJintele Cit
scheletele în ţxJzjţie întinsă pe spate (p. 160-177); Ill. Mom1intele unor femei moarte tn timpul nalterii (p. 178182); IV. Mormintele cuprinzând sdJe/etele unor persoane înmomJântate c11fa/a în jos (182-184); V. Mormintele
cuprinzând schelete in pozjfie chinită pe o parte (p. 185- 193); Vi. Dalarea necropolei (p. 194-198); Vll.
Necropola de la Cemica în contextul neoliticului României şi al finut11rilor vecine (199-205); Vlll. Caracteristicile
antropologice ale scheletelor neolitice de la Cernit-a (p. 206-250) ~i un<le sunt incluse şi cele 37 de planşe,
pentru a încheia cu un prea concis rezumat în franceză, de o jumătate de pagină, pentru una „<lin cele
mai importante, nu numai pentru istoria străveche a Româniej, ci şi pentru cca a părţii răsăritene a
Peninsulei Balcanice" necropole neolitice.
În .lstoric11/ cercetări/or, autorul doreşte să ne familiarizeze cu zona geografică în care se află
amplasat situl arheologic, precum şi cu evoluţia cercetării arheologice din anii 1960-1973. Prezentarea
continuă ct1 stratigrafia sitului, care, la drept vorbind, a creat mai degrabă confu:Gie decât a lămurit
problema. Astfel, autorul ne prezintă stratigrafia, notând straturile de la A (strat steril) la TI (strat
arabil) în timp ce, în desenul alăturat, preluat, de altfel, de la Gh. Cantacuzino şi S. Morint'l., straturile
sunt numerotate de la 1 la 6. Însă, nu aceasta ar fi marea noastră nedumerire. După cum ne prezintă
autorul stratigrafia, avem două straturi de steril (A şi B), un strat <le pământ cafeniu (desigur un sol de
pădure! !) cu materiale neolitice în partea superioară a acestuia, „cu fragmente ceramice, ca şi bucă~ de
lipitură arsă, provenind din pereţii locuinţelor din epoca neolitică". Însă, după cum ne prezenta câteva
rânduri mai sus, „atunci când săpăturile au fost extinse Înspre vestul şi sud-vestul terenului, au fost
descoperite şi rămăşiţele unor aşezări din perioada mijlocie a epocii neolitice" (p. 10). Sau nu?! Iar,
dacă locuirea neolitică suprapune parţial necropola, atunci unde sunt materialele, din moment ce pe
baza lor se face încadrarea culturală? Citim mai departe că „gropile mormintelor au fost săpate în
acest strat de cultură (C). Unele gropi erau mai adânci, ajungând până în stratul de pământ notat cu
B" (p. 12). Am unnărit şi noi micul segment de stratigrafie prezentat şi, în afara faptului că nu se
observă de unde pornesc gropile, ba mai mult acestea ajung până în stratul de steril notat cu A. Stratul
notat cu D reprezintă stratul de cultură de epoca bronzului în partea inferioară, ,Jar la partea
superioară materiale din epoca feudală târzie" (p. 12). Foarte probabil este vorba de două straturi
distincte dar pe care autorii cercetărilor nu au putut să le diferenţieze. Ultimul strat corespunde
solului actual, arabil.
Partea I. Descrierea morminte/or neolitice, cuprinde prezentarea succintă a 356 de morminte, restul
mormintelor de până la 374, după cum declară autorul lucrării, au fost pierdute, sau nu s-au
conservat. Cc ne surprinde pe noi este numărul mic de materiale ceramice descoperite, autorul
reuşind să ne prezinte doar şase vase, şi acelea fără ornament, la o necropolă de 374 de morminte, în
condiţiile în care aceste comunităţi se remarcă prin ceramica cu decoruri canelate şi plisate, precum şi
prin ceramica cu benzi incizate, umplute cu reţele formate din linii oblice, fin incizate. Sau să fi fost
aceste comunităţi atât de sărace?! Sau să fie vorbe despre morminte din alte orizonturi cronologice?
După spusele autorului „din cauza caracteristicilor solului şi datorită deranjamentelor provocate în
perioadele mai târzii, în care zona necropolei a fost locuită, inclusiv în perioada feudală târzie, când pe
acelaşi teren s-a orgnani:.i:at un întreg cimitir, nu s-au putut delimita, în cursul săpăturilor arheologice,
prea multe gropi funerare din epoca neolitică" (p. 162).
În Partea a II-a autorul clasifică mormintele în funcţie de poziţia de depunere a scheletelor.
Astfel, el distinge două categorii: a) scheletele aflate în poziţie întinsă pe spate; b) scheletele aflate în
poziţie chircită pe o parte. Pe lângă cele două categorii, mai sunt men~onate două tipuri de poziţii
funerare: întins, dar aşe:Gat pe o parte şi întins, dar aşezat cu faţa în jos (p. 155).
În Capito/11/ l. Pmblema mormintelor suprapuse, pc baza celor opt cazuri de morminte suprapuse,
autorul încearcă să tragă anumite observaţii <le ordin stratigrafic şi implicit cronologic. Astfel, o primă
concluzie ar fi că mormintele cu scheletele întinse pe spate sunt cele mai vechi. Ace-astă observaţie se
bazca:.i:ă pc <louă cazuri de înmormântări suprapuse (p. 158). O a <loua observaţie ar fi că „obiceiul de
Satu Mare- Studii şi Comunicări, Seria Arheologie, XVII-XXI/I, 2000-2004
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a înmormânta pe cei decedaţi, în poziţie întinsă pe spate, a fost practicat vreme destul de îndelungată"
(observaţie bazată pe mormintele 244A, 244B, 244C). A treia observaţie ar fi „raportul dintre
mormintele cu scheletele întinse pc spate cu picioarele întinse, para.lele şi unele variante, care s-ar
putea să fie de ordin cronologic" (p. 159).
Pe baza acestor observaţii, autorul datează mormintele întinse pe spate în faza Cernica a
culturii Dudeşti, iar mormintele cu scheletele în poziţie chircită pe o parte din prima fază a culturii
Boian (p. 181). Această datare ni se parc forţată, în condiţiile în care aceste observaţii nu sunt asociate
cu materiale ceramice descoperite, precum şi la o stratigrafie destul de confuză.
Capitolu/ II. Mo1711inte/e cu schelete în pozjţie întinsă pe spate, cuprinde o analiză a acestui tip de
înmormântare, cu analiza diverselor categorii de obiecte: ace, pandantive, mărgele, brăţări, valve de
scoică, inele de os, unelte de piatră şlefuită, unelte de silex, sule de os, obiecte de os.
Capitohti III. M017!1intele tmor femei moarte în limprtl naşterii, prezintă patru morminte de femei
moarte în timpul naşterii. Explicaţia acestui fenomen oferită de autor este foarte interesantă şi ne
aminteşte de modul de abordare al unor problematici legate de idolii antropomorfi clin alte publicaţii.
Astfel, ca~a morţii este deformarea bazinului la femei. Potrivit autonilui, un argument în acest sens îl
„constituie constatarea că multe din figurinele de lut ars (din culturile neolitice) reprezentând femei în
picioare, nu redau personaje în poziţie normală, verticală, ci femei cu corpul puţin înclinat în faţă, aşa
cum arătau, în realitate, în acea perioadă, situaţie la care s-a ajuns datorită purtatului pe spate a
copiilor, sau a unor poveri apreciabile". Autorul merge cu argumentarea mai departe şi ne informează
„că în timpul fazei de tranziţie de la cultura Roian la cultura Gumelniţa, deci într-o perioadă apropiată
de timp, sunt o serie de figurine antropomorfe, redând femei în picioare, care au pe spate
reprezentată o piesă de formă triunghiulară, frumos ornamentată, cu vârful în sus, cu partea de jos,
desigur legată în jurul mijlocului, piesă care servea tocmai la transportul poverilor sau copiilor, pe
spate" (p. 181). Astfel de aprecieri ni se par nepotrivite, în condiţiile în care autorul poate să ne ofere
analogii cu populaţiile din Asia sudică şi orientală, <lin arhipelagul malaezian şi din Africa, precum şi o
vagă analogie oferită de Gh. Cantacuzino şi C Pedorovici din Ungaria. De altfel, mergând pe linia
argumentaţiei impuse de autor, putem, la fel de bine, să considerăm pc baza idolilor din cultura
Starcevo-Criş, că femeile din neolitic aveau bazinul marc, caracteristică anatomică ca.re sugerează
fertilitatea. De altfel ne este g-reu să ne imaginăm „figurine antropomorfe, redând femei în picioare,
care au pe spate .reprezentată o piesă de formă triunghiulară, frumos ornamentată, cu vârful în sus, cu
partea de jos ..." ~· 181). Însă, fără un argument convingător, pc care autorul nu îl are, toată această
discuţie riscă să se rezume la un folclor ştiinţific.
Capitolu/ IV. Mo1711intele cuprinzând scheletele 1111or perronaje înmormântate cu faţa în jos, face referire
la mormintele 149, 237A şi 318, care sunt aşezate cu faţa în jos. Nici unul dintre aceste morminte nu
are inventar funerar şi nu sunt izolate de celelalte monninte, astfel că, este puţin plauzibilă ipoteza că
aceste morminte să fi aparţinut unor persoane cu acţiuni negative pe parcursul vieţii. Aşa cum
apreciază şi autorul, „ar 6 fost normal, dată fiind situaţia lor cu totul deosebită, ca astfel de indivizi să
fie înmormântaţi nu în cuprinsul necropolei, între mormintele obişnuite, ci în afara ei sau cel puţin la
periferia ei" (p. 184). Argumentaţia autorului cum că „la înmormântarea cadavrelor membrilor
comunităţii, care a folosit necropola Cernica, aveau îmbrăcămintea şi podoabele pe ele şi, înainte de a
fi transportate şi depuse în gropile funerare, erau înfăşurate în întregime într-o bucată mare de
ţesătură sau de rogojină" şi că „la înmormântare, să nu se acorde atenţie suficientă faptului şi mortul
să fie depus, din greşeală, tot întins, nevăzându-i-se chipul, dar cu faţa în jos" (p. 184) ne lasă fără
replică.

În capitolul V Mo1711inte/e cu schelete în po'Zffie t-hin:ită pe o parte, cuprinde prezentarea celei de-a
doua categorie de morminte, delimitate de autor şi încadrate cronologic, din prima fază a culturii
Boian (p. 181). Acest tip de morminte este împărţit în două categorii: morminte cu schelete chircite
moderat şi morminte cu schelete chircite accentuat. De remarcat faptul că acest tip de morminte nu
sunt grupate, ci sunt răspândite pe cuprinsul întregii necropole.
Capitolul VI. Datarea necropolei, autorul încearcă să modifice datarea propusă de Gh.
Cantacw:ino, şi anume în faza Bolintineanu a culturii Boian, pentru scheletele întinse pe spate şj faza
Giuleşti a culturii Boian, pentru scheletele în poziţie chircită. Astfel, autorul propune datarea
mormintele întinse pe spate în fa%a Cernica a culturii Dudeşti iar mormintele cu scheletele în poziţie
chircită pe o parte în prima fază a culturii Boian (p. 181). Argumentaţia autorului ar consta în numărul
mai mare de descoperiri de tip Dudeşti, în comparaţie cu cele din faza Bolintineanu din cadrul
aşezării din apropiere. Aprecierile autorului sunt subiective, în condiţiile în care aşezarea nu este
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cercetată şi publicată

integral. Un alt argument ar fi numărul mic de vase descoperite în morminte „şi
nici unul din ele nu are decorul specific fazei Bolintincanu a culturii Boian" (p. 194). Ţinem să
amincim autorului că nici vase cu decor specific culturii Dudeşti nu au fost descoperite, sau, cel puţin,
nu au fost cuprinse în volumul de faţă. Un al treilea argument al autorului ar fi analogiile cu populaţii
din cultura Hamangia, a căror morminte sunt în poziţie întinsă pc spate şi tot în cadrul acestor
comunităţi s-ar afla analogii pentru un ac de păr din os şi care avea redată în partea superioară o
figurină feminină.

Capitolul VII. Necropola de la Cernica în contexluf neoliticului Romdniei şi al ţinuturilor veci.ne, vine să
oe amintească importanţa necropolei în peisajul epocii neolitice prin prezentarea sumară a
descoperirilor funerare din România şi a câtorva descoperiri din zona balcanică. Abordarea autontlui
este, de altfel, sumară şi superficială, iar descopc.ririle amintite se opresc undeva la nivelul anilor '70.
Capito/11/ VIII. Caracteristicile antropokJgice ale schelete/or neofitice de fa Cemica, cuprinde rezultalele
anali:i:elor antropologice efectuate asupt."a unui număr de 362 de schelete.
Ne aşteptam ca lucrarea să se încheie cu bibliografie, dar se pare că aceasta lipseşte, iar
trimiterile bibliografice, care se fac prin inlermcdiul notelor, se opresc undeva la nivelul anilor '70.
În final, am dori să mai atragem atenţia asupra unui singur aspect privind planul general al
necropolei de la Cenuca (pl. XXXVII), se pot observa două grupări mari de morminte şi altele câteva
răsfirate între cele două concentrări. Poate ar re:i:ulta unele informaţii interesante din abordarea
problemei dintr-o astfel de perspectivă.
Cristian V .LRAG

Neţ.a lercoşan,

Cultura Tiszapolgar în vestul R omâniei, Editura Muzeului

Sătmărean

- Editura

Nereamia Napocae, Cluj-Napoca, 2002. ISBN 973-99715-4-7, 385 p.*
Lucrarea de sinteză, Cultura Tiszapoigdr în vestul Romdniei, reprezintă teza de doctorat a d-lui dr.
Neţa lcrcoşan, o abordare n ecesară şi temerară în acelaşi timp, în condiţiile în care tratarea culturii
Tiszapolgăr ridică o scrie de probleme, determinate în mare parte de cercetarea arheologică deficitară,
prin puţinătatea siturilor săpate sistematic1•
Lucrarea este structurată în cinci capitole, cu o prefaţă semnată de Prof. dr. Petre Roman:
Cap. I. Introducere (p. 9-23), cu două subcapitole A. Cadr11/ ecologic ;i condiţiile naturale (p. 11-18); B.
Istoric11/ şi stadiul actual al cercetări/or (p. 18-23); Cap. II. Catalogu/ descoperirilor (p. 25-106), incluzând 78
de localităţi date ca sigure de autor şi alte 18 localităţi care nu au putut fi verificate de autor; Cap. TII.
E lemente componente ale culturii '1 'iszapo{~dr i'n vestul României (p. 107- 162), cu subcapitolele A. Aşezările, B.
LJ.Jcuinţele, C. Gropile, D. Vetrele de Joc, E. Ceramica, F. Obiecte din lut, G. Obiecte din piatră, J I. Obiecte din
corn şi os, I. Obiecte din metal, J. Morminte; Cap. IV. Periodizarea şi cronologia descoperirikJr Ti.rzapofgtir in vestul
Romdniei (p. 163-182), cu subcapitolele A. Cronologia relativă, în care autorul abordează probleme
privind originea, evoluţia, stratigrafia, legăturile, orizonturile culturale, şi B. CronokJgia absolută; Cap V.
Cond11zji (p. 183-186), urmate de Anexe (p. 187- 194), Bibliografie (p. 195-218), Lista ilustraţiilor (p.
219-224), I/ustraţiile (p. 225-380).
Precwn sublinia şi autorul lucrării de faţ:ă, cultura Tiszapolgăr face parte din civilizaţiile mari
ale epocii eneolitice, recent denumită la noi şi epoca cuprului (Kupferzcit) 2 atât prin fenomenele
culturale bine dclim.itate ce o reprezintă cât şi prin arealul geografic pe care îl ocupă, ori prin legăturile
şi influenţele pe care le exercită asupra culturilor vecine, conlemporane ci. Denumirea culturii provine
de la staţiunea eponimă situată în nord-estul Ungariei3 fiind folosit.ă şi acceptată astăzi În literatura

• Acest text a fost publicat parţial ~ub formă de Postfafă în lucrarea domnului dr. N. lercoşan, C11lt1lfa Ti.rzapolgtir 1ÎI vestul
R.o111âmei; Cluj Napoca, 2002, dar dintr-o m:glijentă a editorului, textul ou a fost semnat, prin urmare, considerăm
oporrună reluarea lui.
1 Cel puţin pentru România; în Tram;ilvania sunt cunoscute 127 de localităţi cu materiale atnbuite culturii Tiszapolgar, în
vreme ce în Unh>aria sunt atestate peste 500 de astfel de obiective arheologice. Vezi Zoia Maxim, Neo-meqliliml din
TransilvallÎa, Cluj-Napoca, 1999, p. 123.
i Gh. Lazarovici, Pri11tipalele probleme ale culturii Tisz.apo{~ar în România, A.MN, X.X, 1983, p. 3-31. Noţiunea de epocă a
cupruluj (Kupfc.rzeit) nu a fost acceptată de toţi specialiştii român i, generând o scrie de discuţii şi controverse. Astăzi ea
este tot mai des uzitată şi credem că poate fi acceptată, cel puţin pentru arealul culturii Tiszapolgăr din 1ara noastnl, mai
aks în contextul metalurgiei aramei. (C. Beşliu - Gh. 1.azacovici - A. Olariu, O pitsă de atp111 din Sălaj p weva probftme
teoretice privind aT1alizele de t11pr11 preistoric in M11zţnl din Chfi, 1\ MP, XVT, 1992, p. 97- 128).
3 T.ocalitatea Polgar este situată la câ~va kilometri de malul stâng al Tisei, în judeţul J laj<lu-Hihar, din Ungaria. Primele
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arheologică de specialitate de către toţi cercetătorii. În România a fost cunoscută sub denumirea de
cultura Tisa II, Tisa TU, Tisa târzie şi Româneşti, termeni care au dus la unele erori sau inccrtituclini în
atribuirea unor descoperiri aparţinând culturii Tiszapolg.ir4 • Considerăm oportună şi operantă
folosirea termenului de Tirzapolgdr, întrucât acesta cuprinde întreaga problematică a culturii şi acoperii
un spaţiu geografic mult maj întins, întrebuinţarea unor alte denumiri, după staţiuni arheologice din
ţara noastră, putând cel mult să reflecte specificul local al unor grupe bine conturate deja, din cadrul
culturii.
Arealul culturii cuprinde partea de răsărit a Ungariei (la Est de Tisa), Slovacia orientală,
Serbia de Nord şi, în România, Banatul, Crişana, Sălajul, Săttnarul, sud-vesrul Maramureşului şi o
mare parte a Transilvaniei de vest5. La arealul cultural delimitat de autor trebuie să subscricm şi
Bazinul Tisei Superioare - Ucrwa Transcarpatică6 .
Zona geografică a culturii Tiszapolgâr, obiectul prezentei lucrări, include vestul şi, parţial,
nord-vestul României fiind delinutată la sud de râul Mureş, la est de Munţii Apuseni, respectiv de
Masivul Bihor-Vlădeasa, cu ramificaţiile sale muntoase vestice, la nord de munţii vulcanici Oaş
Gutin, iar la vest de frontiera de stat cu Republica Ungaria. Această regiune astfel circumscrisă
geografic, pe care se extinde amintita cultură, reprezintă aproximativ 1/5 din întregul areal al culturii
Tiszapolgăr şi circa 1/3 din teritoriul României.
Io Banat, în :wnele de sud-est, pe culoarul Timiş-Cerna, cultura Tiszapolgăr nu se
răspândeşte decât mai târL:Îu, în această zonă manifestându-se cultura Sălcuţ.a - fazele timpurii, cu
care, de altfel, va intra Î1l cont.act. În Transilvania de sud şi de su<l-est, situaţia este asemănătoare, în
condiţiile în care această zonă este ocupată de comunităţile culturii Petreşti - faza B7 , cultura
Tiszapolg:ir răspânclindu-se târLiu, într-un moment în care cultura cunoaşte o evoluţie spre cultura
Bodrogkeresztfu-8.
Apariţia culturii Tis7.apolg.ir, este un rezultat al evoluţiei interne, locale, de aspect I ,urnea
Nouă - fazele târzii, Tăulaş, Turdaş târziu, grupul lclod II/III şi III, Suplacu de Barcău, Pişcolt etapă târ.tie, Herpaly-Salca, precum şi elemente de tip Tiszapolgăr-Cs6szhalom-Oborin, Lcngyel
târziu9• În acest sens, este de remarcat faptul că grupurile culturale Iclod şi Suplac dezvoltă, mai ales
în fazele finale, fonne de vase prezente în cultura Tiszapolgar şi care în cadrul acestei culturi vor
cunoaşte o evoluţie 10 • De asemenea, în nivelul ITIB de la Bucovăţ sunt forme de vase care marchează
un fenomen de evoluţie spre cultura Tiszapolgiir11 • Ceramica uzuală din cultura Tiszapolgar cunoaşte
aproape toate categoriile ceramice întâlnite mai târziu.
Aceste fenomene, factorii care au determinat aceste schimbări au fost puse în legătură cu
începuturile met,'llurgici cuprului, care înseamnă schimbări majore în mentalitate şi ocupaţii 12 •
Metalurgia aramei, apărută în eneoliticul timpuriu, în primul rând în zonele culturilor Vinea - Turdaş,
Sălcuţa şi Gumcl.ni1·a, a dus la schimbări economice şi sociale, socotite ca fiind factorul esenţial al
acestor schimbări în mentalitate şi ocupaţii13 • Creşterea animalelor şi vânătoarea încep a avea o
pondere tot mai marc, ocupaţii care oferă comunităţilor o mai marc mobilitate. Aceste realităţi au fost
surprinse atât de colegii maghiari precum şi în tell- urile de la Parţa şi Bucovăţ 14 • În ace.astă orcline de
idei, considerăm necesară o nuanţare a opiniilor d-lui dr. N. Iercoşan, considerând că, creşterea

descoperiri au fost efectuate aici de r. Tompa în 1929 (11 morminte) dar denumirea a intrai în u:r. dup:i publicarea
exhaustivă de dltre lda Bognfu:-Kucziin a necropolei din pum.:tul Basatanya (155 de morminte ale culrurilor Tiszapolgăr ~i
Bodrogkcresztt'.ir) în The Cooper Age cemetery of Tisz.apolgtir - Ba.rafa'!)'O, 1963, şi mai ales după includerea celor nouă puncte
cu ucscoperiri Tiszapolgăr, de pc teritoriul localităţii în monografia culturii; Eadcm, Tht Bor!J OJoper Agt. Tisz.opolgor
Cu/J11rt in lht Corpatbion Basin, Budapest, 1972.
4 Gh. Lazarovici, op. cil., p. 3 ,
~ M. Rusu, C11/J11m Tisa, Banatica, l, 1971, p. 77, 80; lua Hognfu:-K utzian, op. cit„ p. 160, {harta 2).
6 1. Ncrneti, R.epertori11/ orheolotJ• al zonei Carei11llli, Bucureşti, 1999, p. 122; M. Potushncak. Some res11/ts of rt.rtarrh on tht Middk

Neolithic lay•erfrom a m11/tilevtl .rettlemenf near the village of Za.rlavne/ ZapsZfJ'!Y- Kovodo1nb in the Carpathian Umane, JAME, 19951996, p. 35.
' Gb. Lazarovici, op. cit., p. 7.
s lbitkm, p. 4.
9 lbidem, p. 6; Zoia Kalmar, O oşezart Tiszapolgor la Drag11, A~fP, Vffi, 1983, p. 106.
10 Zoia Maxim, op.cit., p.119.
llGh. J.azarovici, op. cit„ p. 8.
12 Zoia Maxim, op. cit„ p. 119.
13 Gh. T..a.zarovici, op. cit„ p. 4.
14 Tbide1n, p. 4.
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animalelor reprezintă ocupaţia de bază, în timp ce vânătoarea reprezintă o ocupaţie complementară,
menită a suplimenta necesarul de carne

15

•

Însă aceste modificări comportamentale, mobilitatea mare a aşezărilor culturii Tis7.apolg:ir,

pot fi determinate, sau cel puţin accentuate, prin factorii climaterici. La sfârşitul neoliticului se
schimbă clima, care devine mai aridă, vegetaţia fiind mai bogată în zonele joase, apropiate de ape 16•
În ce priveşte aşezările, după cum reliefează şi autoru~ analizând harta răspândirii aşezărilor
Tiszapolgar din vestul României se constată o concentrare mai mare a acestora în sectorul sudic,
respectiv câmpia înaltă a Aradului şi în sectorul nordic, mai ales între râurile Barcău şi Someş,
17
aşezările lipsind în câmpia joasă a Crişurilor, probabil inundată şi înmlăştinită în acea pcrioadă •
Această concentrare a aşezărilor ar putea sugera şi zonele genetice, de formare, ale culturii
Tiszapolgât, dacă ne referim la faza timpurie, A şi, legat de ele, fenomenul de difuziune, cu predilecţie
spre vest, pe văile râurilor, dacă ne referim la faza B, târzie18• În faza B a culturii Tiszapolgât din
vestul României se poate observa faptul că aşezările îşi continuă existenţa în zonele de formare, dar
au tendinţa de a se deplasa spre vest, de-a lungul principalelor cursuri de apă (care au aceeaşi direcţie) .
Cu privire la acest aspect, autorul nu poate trage concluzii certe sau emite generalităţi, însă, aşa cum
am mai reliefat, noi suntem tentati să punem aceste fenomene pc seama factorilor climaterici.
Pe lângă analiza facturii ceramicii, un alt criteriu de separare a celor două faze evolutive ale
culturii Tiszapolg:ir, respectiv A şi B, utilizat de autor, este cel al tipului de locuinţă, pc baza
descoperirilor de la Dăbâca 19 şi Oradea - Salca20, bordeiul fiind specific fazei timpurii iar locuin ţa de
suprafaţă celei târzii. Însă, concluzia se bazează numai pe observaţiile stratigrafice, materialul publicat
de la Dăbâca este unitar, neexistând nici un criteriu de difcrenp.ere tipologică a lui21 iar cel de la
Oradea provine din săpături mai vechi şi este publicat fragmen tar. În aceste condiţii, argumentaţia nu
oi se parc suficien tă pentru astfel de aprecieri.
Un alt aspect asupra căruia ne exprimăm anumite rezerve, sunt aprecierile autorului cu privire
la tipologia gropilor şi utilitatea acestora. Astfel, potrivit autorului, gropile pentru exploatarea lulului,
de obicei, se găsesc plasate la marginile aşezărilor şi au fost astupate imediat după terminarea
exploatării; ar fi o explica~e pentru con~nutul sărac în materiale arheologice ale acestora. În acest
sens autorul men~oocază gropile GS şi G6 de la Carei - Cozard, însă nu cunoaştem analogii, nici în
mediul culturii Tiszapolgar şi nici în alte medii culturale înrudite sau contemporane cronologic, care
să confirme o astfel de ipoteză; gropile pentru exploatarea lutului, în momentul terminării exploatării
lutului fiind transformate în gropi menajere. Nu se justifică ipoteza astupării gropilor de exploatare a
lutului pentru ca ulterior comunităţile să recurgă la excavarea de noi gropi destiLure .f'pedVdf>pa.:d.tkii
deşeurilor menajere; ar reprezenta o risipă de efort şi timp pentru comunităţile culturii T1szapolgar.
Cristian VIRAG
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r.. Comşa, Unele dale privind înap11t11rilefalosirii arrnnitii în neoliliml lVm!âniti, în: ln 111t1noriam Conslontin DoÎl:1Jvid11, 1974, p. 34-

84; Gh. Lazarovic~ op. dl„ p. 3.
Perioada studiată o putem situa undeva la limita dintre AtJantic şi Subborcal, caracteri'l.ându-~c prin pre-.1.enra masivă a
fagului (Fagus), mult carpca (Carpi1111S) ~ i stejar (Q11erClfs) , reducerea drasticii a teiului (Tilio), ulmului (Ulm11s) ~i frasinului
(Froxi1111s), foarte rar apar bradul (Allies) şi Acer. Vr::zi Angelica Feurdcan - L. Bjorkman - Harbara WohJfarth, A
paleoe((}/Qgicol reCQ11Stn1ctiofl of the TAle (;facial 01ul holocene bosed Ofl 1nultidiscipli11ory studiu al S1errgoi11 site (Cutai Mts„ I\TW
RIJ1R1111i11), Studia Univcrs.itatis Babe;;-Bolyai, seria Geologia, XLVI, 2, 2001, p. 134-138. Pentru alte opinii, vezi: M.
Cârciumaru, Paleoelnobolanica, laşi, 1996, p. 10, 22-30; M. Tomeşcu, Ho/Qce1111/ - doJt m1110/ogia şi climatice, Cercetări
arheologice, XT/T, 1998-2000, p. 268.
17 Şi astăzi aceaştă :t.onă arc cea mai mică a!Litudine (91 m) dia toată Câmpia de Vest, ca a fost supug?i desecării şi
regularizării cursurilo r de apă încă din prima jumătate a sec. XIX, cf. M. Ht>C
xan, Apek i11 via/a popon1/Jti rwnân, Bucureşti,
1984, p. 304-316; Ch. Măhăra, Ctîmpio Crişuri/Qr- studi11Jizj(()-!,togru.ftc, Bucureşti 1977, p. 17.
ts Acelaşi fent>men poale fi sesizat şi în um1a analizei hărţilor de răspândire a aşezării culturii Ti~:i-.apolgar, pe faze, precum şi
a contactului acesteia cu cultura Rodrogkcresznir, cf. Ida Bogo:ir-Kut.dan, op. eil„ p. 191, fig. 35, şip. 196, fig. 36.
19 N . Vlas$a, Neolitim/Transilvaniei, Cluj-Napoca, 1976, p. 142-160.
20 D . Ignat, Probleme ale neolitimlui ln nord-ve.rt"I &1nâ1tiei, Al.llfN, XIV, 1977, p. 18-19.
z1 N. Vlassa, op. tit., p. 143.
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Nemeti Janos - Molnăr Zsolt, A teii telepek elterjcdcsc a Nagyk:irolyi-slksagon es az Er
volgyeben., Scientia Kiad6, Kolozsvar (Cluj-Napoca), 2002. lSHN 973-85985-2-4, 280 de pagini cu
hărţi, fotografii, planşe, planşe tipologice şi grafice.
Apariţia lucrării ce îşi propune să trateze „răspândirea aşezărilor de tip tcll din Câmpia
Careiului şi din Valea Ierului", este un eveniment cât se poate de important pentru cercetarea epocii
bronzului, mai ales că ea reprezintă, practic, prima lucrare monografică consacrată în întregime
problemei tell-urilor din zona de nord-vest a României. Mai mult, ea este re~ată de doi autori care în
ultimii ani au intreprins cel mai susţinut efort în cercetarea pe teren a acestei probleme. Mai ales că nu
trebuie trecut cu vederea faptul că domnul J. Nemcti aduce ca aport pentru redactarea acestei lucrări
preocuparea sa îndelungă şi constantă (mcă din anii 1960) referitoare la multiplele aspecte legate de
epoca mijlocie a bronzului.
Lucrarea este s tructurată pe trei capitole, cc au unnătoarele titluri: introducere (1), Ce este teii-ul
(II), Ceramica (III). Acestea sunt continuate de o Addendă, care ocupă cea mai mare parte a cărţii ( p.
83- 283), deoarece în cadrul ci sunt introduse şi catalogul (repertoriul) aşezărilor (p. 105- 187), dar şi
hăr~ şi planşe (p.189- 266).
introducerea (p. 9- 33) se prezintă sub forma unui amplu capitol introductiv, în care cititorul este
pus în temă cu scopul lucrării şi metodologia urmărită, sunt discutate problemele proprii cu care se
confruntă în acest moment studiul culturii Otomani, a terminologiei utilizate în cadrul acesteia, dar şi a
problemdor legate de cronologia ei. Totodată este prezentat pe larg şi istoricul cerecetărilor referitoare
la civilizaţiile care şi-au adus aportul la constituirea tell-urilor din epoca bronzului răspândite în
Câmpia Tisei.
Autorii consideră că etapa mijlocie a epocii bronzului, care se identifică în mare măsură cu
perioada în care au funcţionat aceste tell-uri, iese În evidenţă prin schimbările ce se produc în tehnicile
de prelucrare a metalului şi a ceramicii, odată cu pătrunderea în nord-vestul României a unor grupuri
etnice de sorginte sudică. Demersul autorilor îşi propune nu doar să trateze diferite aspecte ce ţin de
apariţia şi evoluţia tell-urilor, ci intenţionează ca acestea să fie comparate cu cercetări efectuate deja în
zone învecinate. Cu acestea nu doar că prezintă afinită~ clare, ci pot fi integrate unui complex cultural
comun, pentru care este preferat termenul de Otomani-Gyulavarsând. Comparaţia este necesară
deoarece în ciuda unor săpături importante efectuate de-alungul anilor, cantitatea mică de materiale
publicate face ca o seric de fenomene referitoare la această cultură să rămână necunoscute. Astfel, se
consideră, pe bună dreptate, că în cadrul cercetării culturii Otomani au rămas deschise probleme de
bază, cum ar fi: provenienţa ei, perioada în care s-a născut şi componentele ce le arc la bază geneza sa.
Alte probleme legate de studiul acestei culturi semnalate sunt: o anumită „încâlceală" acumulată dealungul timpului în ce priveşte terminologia, consistenţa fazelor sale culturale, precwn şi a etapelor
cronologice în care au evoluat ele. Mai mult, rămâne controversată problema încadrării în aria de
răspândire a culturii Otomani a unor vaste teritorii, cum ar fi spaţiul dintre râurile Mureş şi Crişul Alb,
dar şi în ce priveşte Câmpia Săanăreană, Oaşul şi Maramureşul (de fapt întreaga zonă cunoscută sub
numele de Tisa Superioară) .
Amplul istoric al cercetărilor expune sintetic şi foarte bine structurat, evoluţia acestora şi
numeroasele soluţii propuse de-alungul timpului la problemele controversate ce au fost deja amintite.
Se începe cu menţionarea evoluţiei cercetărilor legate de cultura Otomani, în principal din istoriografia
românească (p. 19-25), ca apoi să fie amintită evoluţia cercetărilor legate de cercetarea culturilor
Ottomâny/Otomani, fu:tesabony, Gyulavarsând/Vărşand, termeni prin care sunt denumite în
istoriografia maghiară o parte din civilizaţiile tell-urilor din bazinul carpatic (p. 25- 31). Cu siguranţă că
autorii au optat pentru această structurare „naţională" a prezentării istoriografice, în scopul de a oferi
expunerii o formă cât mai ordonată. Însă, în acest context, consider că ar fi fost necesar să fie cel puţin
amintite contribuţiile cercet,)(rilor la problema culturii Otomani/Ffrzesabony, efectuate în sudul
Poloniei şi mai ales în partea de la vest de Carpaţi a Ucrainei şi în sud-estul Slovaciei, zone în care s-au
efectuat ample cercetări asupra acestui complex cultural (mai ales că Ni.Zna Misfa poate fi considerată
poate cel mai spectaculos obiectiv arheologic atribuit culturii Otomani dezvelit până acum, dată fiind
aşezarea fortificată şi, mai ales, necropola cu 700 de morminte)!. De asemenea, în contextul discuţiei
referitoare la împăr~ea în faze a culturii Otomani, pentru ca lucrurile să fie clare pentru orice cititor ce
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parcurge w1 capitol introductiv, cred că era necesar a fi enumerate, doar cu titlu de menţjune,
principalele argumente invocate pentru susţinerea poziţiilor referitoare la împărţirea fie în trei sau fie în
patru faze a culturii Otomani. Aceasta deoarece discuţia încă nu pare încheiată, aşa cum lasă să se
înţeleagă prezentarea, În orice caz ea continuând şi mai recent decât stadiul la care este oprită în
lucrare2. În ce priveşte poziţia autorilor faţă de problema evoluţiei interne a culturii Otomani, ei susţin,
nu fără a avea la bază argumente solide, ideea renunţării la faza Otomani IV.
În cel de-al doilea capitol, autorii oferă răspunsuri la întrebarea-titlu „Ce este teii-ul?" Ca atare,
este reprodus un scurt istoric al utilizării acestui termen pentru holmurile din pusta Tisei, fiind amintite
diferenţele, dar şi unele aspecte comune, ale acestora cu tell-urile propriu-zise din Orient. În ambele
zone ele sunt considerate centre economice, comerciale şi de putere, ce sunt înconjurare de alte
aşezări-satelit. Pentrn ca acest capitol să ofere pe deplin înţelesul conceptului de tcll, cred că era util să
se fi oferit câteva precizări în plus. În acest sens era un lucru bun ca definiţia tell-urilor să fie
contrapusă cu aceea a definiţiilor unor termeni ca a „aşezărilor de tip tell" sau a „aşezărilor cu mai
multe straturi", termeni care apar adesea pe parcursul lucrării. Cred că este o scăpare a autorilor că în
contextul utilizării unor definiri precise de termeni, odată cu citarea definiţiei tell-urilor dată de I'lorin
Gogâltan nu este reprodus termenul utilizat de acesta în definiţie - ,,nivel arheologic" - ci termenul
„de nivel de locuire" (telepiilirszjnl). De asemenea, cred că era necesar a se fi amintit exact ceea ce
înţelege autorul citat prin acest tennen, dată fiind definiţia precisă cei se dă de către acesta în lucrare:
„un nivel arheologic constă din mai multe depuneri (orizonturi de construcţie, podele, incendieri etc.),
Începe odată cu construcţia unei case şi ia sfârşit prin nivelarea sa"3. Tot în cadrul acestui capitol (p.
37-45) este oferită descrierea geografică a Câmpiei Careiului, a Văii Ierului şi a Mlaştinii Ecedea şi sunt
aduse în discuţie unele elemente în cc priveşte reconstituirea cadrului natural din epocă. Aceste discuţii
asupra mediului natural - geografic se produc aici probabil ca unnare a faptului că forma de relief pe
care au fost amplasate aşezările este unul din criteriile luate în calcul în stabilirea tipologiei aşezărilor.
Ca urmare, pe baza formei geografice şi a existenţei sau inexistenţei unor sisteme de apărare, sunt
stabilite următoarele tipuri de aşezări: a) aşezări de înălţime (aşezări ce au pante naturale pe o parte a
marginilor), b) aşezări înconjurate de ape (aşezări situate pe insule sau peninsule, care pe o parte a
marginilor lor sunt înconjurate de ape iar pe o parte au fost fortificate), c) aşezări de tip atol; d) aşezări
deschise de înălţime; e) aşezări deschise. Lipsa din titulatura primei categorii a menţionării că aceste
aşezări ar fi întărite, aşa cum se explică în te..""{t, face ca aceasta să pată o definire imprecisă.
Pentru a oglindi cu claritate mai multe aspecte ale imaginii referitoare la aşezările culturii
Otomani, autorii au realizat statistici (exprimate atât procentual cât şi grafic) pentru a prezenta: tipul de
cercetare de care au avut parte acestea (1 . grafikon), apartenenţa aşezărilor la cele trei faze a culturii
Otomani (2. grafikon), tipurile de stratigrafie întâlnite în cadrul aşezărilor (3. grafikon), forma de relief pe
care sunt dispuse aşezările (4. grqfikon) şi, de asemenea, un grafic referitor la raportul numeric clintrc
aşezările fortificare şi aşezările nefortificate. (5. grafikon)
Capitolul al treilea, intitulat Kerdmia (Ceramica) cuprinde o tratare pe larg a problemei
ceramicii primei faze a culturii Otomani (a caracteristicilor generale, a formelor ceramice, a decorului şi
a relaţiilor constatate între forme şi decor). În partea finală a capitolului sunt expuse un ansamblu de
concluzii referitoare la prima fază a culturii Otomani, desprinse de pe urma analizei ceramicii acesteia
şi a comparării ei cu aceea din tell-urile din nord-estul Ungariei. Ca urmare, dat fiind conţinutul acestui
capitol, consider că titlul ce i s-a dat este prea general, menţionarea în cadrul lui că el se referă la
ceramica primei faze (sau a perioadei de început a culturiD ar fi adus o lămurire dară asupra a ceea ce
cuprinde în fapt.
Pără îndoială că tratarea pe larg a ceramicii primei faze a culturii Otomani; după ce încă de
acum aproape 20 de ani aceast,~ fază a fost negată în formula oferită de T. Bader4, reprezintă cea mai
importantă parte a lucrării. Discutarea într-o manieră mai detaliată a materialelor încadrate în prima

N. G. O. Boroffka, Probleme der .rpăten Otomani-K.ultur, in: Kultura Otomani-Fiizţsabony rojwij, chronologir;, go.rpodarka.
Materialy zkonfarencji archeowgiscz11e;: Dukh, 27-28.11.1997, Krosno, 1999, p. 113-130.
3
f•l Gogâltan, Tell-11rile epocii brot1zf1l11i it1 Bazj1111l Cmpatic. P1vbleme de termi11ologie, Acta Tcrrac Septemcastrensis, II, 2003, p. 62,
2

4

nota 166.
P. Roman - 1. Nemcti, Descoperiti din perioada timp11rie (pre-Otomani) a epocii bronZftlui tiz nord-vestul R.o1nâ11iei, SCIVA, 37, 3, 1986,
p. 198-232.
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fază a culturiiS, din care o mare parte provin din două gropi de la Andrid- Grajdurile CAP (40 din cele
66 de planşe), schimbă mult conţinutul acestei faze aşa cum era ca prezentată de Tiberiu Badd>.
Este realizată o bogată tipologie a formelor, foarte bine structurată, care depăşeşte cu mult,
prin numărul de tipuri şi variante prezentate, tipologia Martei Sz. Măthe7, ce este utilizată ca bază de
pornire. Este meritul autorilor că oferă o tipologie cu o structurare foarte bună, în care, în cadrul
formelor ceramice sunt stabilite tipuri de bază, din care derivă, în continuare, variantele de vase.
Pentru definirea formelor, tipurilor şi variantelor, au fost luate în calcul anumite variaţii ce apar atât în
ce priveşte caracteristicile morfologice ale vaselor dar şi în ce priveşte variaţiile de dimensiuni pe care
le cunosc unele categorii de vase. Totuşi anumite neclarităţi în prezentarea unor grupe de vase credem
că au scăpat autorilor. De exemplu, în cazul categoriei oalelor, odată cu prezentarea caracteristicilor
generale ale acestei forme de vas, se menţionează iniţial, că exemplare ce fac parte din ea au înălţime
cuprinsă „în general, între 20 şi 30 cm" (p. 57). Ca urmare, într-o variaţie de 10 cm a înălţimii, este
greu de înţeles cum se fac mai apoi diferenţierile între tipurile C şi D , identice ca formă, dar care apoi
sunt deosebite prin înălţime (tipul C - de dimensiuni mari, tipul D - de dimensiuni mijlocii). Dat fiind
faptul că dimensiwllle vaselor, mai ales înălţimea lor, apar în mai multe cazuri ca fiind criteriu de
partajare între tipurile şi variantele de vase, atunci se impunea menţionarea dimensiunilor în care se
încadrează fiecare tip şi variantă (sau, poate mai important, a raportului dintre înălţime şi diametru).
Această menţionare a dimensiunilor ar fi înlăturat unele neclarităţi, u_şurând operarea cu tipologia de
faţă. În acest caz ar fi apărut mai clare şi încadrările unor variante de vase, la care, ca şi în cazul altor
tipologii, se manifestă o anumită greutate în atribuirea lor, în cazul unor exemplare, categorici ceştilor
sau categoriei căoilor mici şi, în cazul altor exemplare, în atribuirea lor categoriilor castroane sau
străchini.

În continuare este reconstituit în detaliu repertoriul motivistic al decorului de pc ceramica
fazei Otomani I. Tipurilor de ornamente stabilite le sunt prezentate analogii în ornamentica
de pe ceramica din obiective arheologice învecinate (p. 65-68).
Este realizată şi o scurtă discuţie asupra modului în care apar decorurile pe diferitele forme de
vase şi sunt prezentate asocierile analoage existente în situri de tip Ottomăny B, Otomani I - Vărşand,
Hatvan - Gyulavarsand şi Wietenberg I. Pe baza analizei caracteristicilor ceramicii, preienţa fazei
Otomani I este considerată ca fiind dovedită în aşezările tell de la Dindeşti - Cetate (Erdendeleg V ăr, în treimea superioară a primului strat), dar este apreciată ca fiind discutabilă existenţa sa în tellurile de la Tiream - Movila Cânepii (Mez6terem - Kendcreshalom) şi Carei - Bobald I (Nagykăroly Bobăld 1). Pentru o mai deplină înţelegere a dezbaterii referitoare la existenţa sau inexistenţa
orizontului Otomani I în siturile amintite, ar fi fost deosebit de util ca în cadrul fiecărui tip şi variante,
atât a formelor de vase cât şi a decorului să se facă o analiză mai complexă. Aceasta ar fi trebuit să
s tabilească şi care sw1t elementele specifice doar fazei Otomani I, dar şi care sunt eventualele elemente
comune cu ceramica din cultura anterioară Sanislău (Nir 11), sau a fazei culturale care î.i urmează
(Otomani II). Sublinierea acestor clemente credem că ar fi fost foarte utilă deoarece în toate teii-urile
în care există descoperiri de tip Otomani I ele apar în rela~e de suprapunere directă cu cel puţin una
din cele două grupe ceramice amintite. Mai ales că din lucrare reiese, că faţă de nivelele amintite,
descoperirile de tip Otomani I nu se disting întotdeauna printr-un strat care să se evidenţieze foarte
clar (cazul Dindeşti - Cetăţuie, unde ele apar în treimea superioară a stratului cu materiale de tip
atribuită

Sanislău) .

Tot în cadrul discuţiei referitoare la ceramica primei faze a culturii Otomani ar fi fost deosebit
de important să se fi punctat modul în care analiza realizată asupra ceramicii poate atinge câteva din
problemele amintite de autori în introducere ca fiind rămas e încă neclarificate pc parcursul îndelungatei
perioade de cercetare a culturii Otomani. Analiza ceramicii de tip Otomani I s-ar fi putut constitui
într-un cadru bun pentru a dezbate problemele referitoare la geneza culturii. În lucrare existent.a ritului
incineraţiei la mormintele datate în epoca mijlocie a bronzului descoperite în Câmpia Careiului este
considerată ca fiind cauzată printr-o moştenire de pe urma grupului cultural Sanislău (Nir II), cc

s O primă discuţie cu o primă ilustrare a unei mari părţi din materialul de la Andrid la J. Nemeti - Zs. Molnar, Dota ubout tlN
l3et11l11ing oftbe Stttlmun/sfrom N -V part of Romolfia, în: St11dia arhoto/lJgi(a el historim Nicoho Gudta dtcala, Zalău, 2001, p. 67-94.
6 T . Badcr, TJpoca bronZf"/Ni fn f/Ord-ves/11/ Transilvaniei. C11/t11ra pn-tracică şi tracică, Bucureşti, 1978.
·
7 Marta Sz. Măthc, Bronze A,gt Tefl.r in the 13mttyli Valley, în: The Bronze Age Teii Selllrments of the I J111igaria11 Plain, T, Budapest,
1988, fig.22.
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reprezintă fondul peste care s-a aşezat cultura Otomani Ca urmare, studiul ceramicii culturii Otomani
I ar fi permis urmărirea în cc măsură aceaslă moştenire poate fi observată şi în anaforn olăriei.
Dar să revenim la cc s-a făcut, căci întotdeauna se poate avea preten~a de la alţii să facă mai
multe! De o importanţă deosebită pentru parcurgerea capitolului referitor la ceramică sunt însă cele
două tabele referitoare la analogia tipurilor de forme ceramice (p. 267-274) şi la analogia tipurilor de
ornamente (p. 275-280). Efortul, fără îndoială marc, depus pentru întocmirea lor a fost răsplătit pe
deplin prin oferirea unei imagine clare asupra prezen\ei unor tipuri de vase şi decoruri într-un număr
mare de tell-uri şi aşezări de tip tell. Munca depusă pentru realizarea tabelului, permite ca aceste
informaţii cititorul să le obţină rapid şi cu un minim de efort.
Cu toate că apare ca o parte a addendei lucrării, Catalogul aşezărilor reprezintă o structură
aparte, ce ocupă un spaţiu important din carte (p. 105-185). Fără îndoială că poate fi apreciat ca un
repertoriu de bună calitate atât sub aspectul principiilor ce le are la bază Întocmirea sa dar şi a
modalităţii de structurare a datelor pentru fiecare punct arheologic în parte. De asemenea, nu sunt de
neglijat nici informaţiile care pc care le conţine şi precizările pe care le aduce. De apreciat este şi
maniera „modernă" şi în acelaşi timp, deosebit de sugestivă în care este reali:tat repertoriul. Astfel,
fiecărui punct arheologic din el îi este atribuit o hartă cu încadrarea localităţii pe teritoriul căreia se află
acesta, o hartă pe care este marcată poziţia sitului în hotarul localităţii şi chiar o fotografie, în care se
doreşte o prezentare a peisajului (landscape-ului) în care se află situl arheologic. Fără a dori să ştirbesc
cu nimic din meritul repertoriului, care nici nu poate fi comparat ca valoare cu alle lucrări de acest gen,
în care nu arareori sunt descrise punctele fără ca autorii să le fi văzut în teren, totuşi este evident că pe
lângă anumite fotografii bune (ex. Cadea - Dealul Chel
Nagykagya - Kopasz Domb, Cheşereu Bor.thalom = Erkeseru - Bor.thalom, Sălacea - Dealul Vida = Szalacs - Vida-Domb, Otomani Cetăţuie = Ottomany - Virhegy), există însă şi mai multe fotografu care mi se par nu tocmai reuşite.
Unele dintre ele sunt făcute astfel încât nu este .reflectat cel mai bine aspectul geografic al suprafeţei pe
care este poziţionată aşezarea din ca~ă că distanţa nu este bună (în general prea mare) sau/ şi a
poziţiei ce a fost aleasă pentru fotografiere (Andrid - Dealul Taurilor= l~rendred - Bikadomb, Andrid
- Sub Holmul Mare Ercn<lcd - Nagyhalom, Bcrvcni - Halmos = Borvcly). În alte cazuri cred că se
poate spune că şi tehnica de realizare a fotografici mai lasă de dorit (Pişcolt - Zonat = Piskolt Z6nat, Voivozi = Erkenez), cu toate circumstanţele generate de faptul că prin micşorarea în cadrul
cărţii, imaginea unor forme de relief din fotografie a pierdut mult din expresivitate.
Materialul ilustrativ pe care se bazează expunerea din lucrare este foarte bogat. Mai mult, se
poate afirma că autorii au introdus în circuitul ştiinţific tot materialul arheologic de care dispun
referitor la această problemă. Eventuale critici pot fi aduse doar referitor la modul ,,rarefiat'' în care au
fost realizate unele planşe (de exemplu 28, 30, 47, 48, 66).
Trecând peste acele câteva mici inadvertenţe semnalate mai sus, ca şi peste unde mici lipsuri
pe care mi s-a părnt că le are lucrarea, nu poate fi negată importanţa deosebită pc care o are lucrarea
prezentată (ca urmare, un rezumat într-o limbă de circulaţie internaţională ar fi. uşurat accesul la
informaţia ei). Această importanţa este dată în pri.tnul rând de noua abordare şi interpretare referitoare
la etapa timpurie a culturii Otomani din no.t<l-vcstul României şi de bogatul material arheologic prin
care este susţinută. Trebuiesc a fi apreciate, de asemenea, şi unele aspecte noi în metoda de redactare şi
structurare a conţinutului, vizibilă pe tot parcursul lucrării şi, în special în ce priveşte modul de
reali7.are a repertoriului.

=
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Liviu MARTA
Alexandru V. Matei - Ioan Stanciu, Vestigii din epoca romană (sec. //-IV p. Chr.) in spaţiul
nord-vestic al României. Funde der romischen Kaiserzeit (2.-4. fh. n. Chr.) im
Nordwestgebiet Rumănicns, Bibliotheca Musei Porolissensis II, Zalău - Cluj-Napoca, 2000. ISBN
973-98027-9-6, 131pagini,44 figuri, 357 planşe, 19 anexe.
Volumul prezentat este un catalog al descoperirilor din epoca romană din nord-vestul
României, precedat de o introducere şi explicaţii de ordin tehnic. Alexandru V. Matei este angajatul
Muzeului Judeţean de Istoric şi Artă din Zalău şi Ioan Stanciu îşi desfăşoară activitatea la Institutului
de Arheologie al Academici Române din Cluj. În „Cuvântul înainte" se mulţumeşte colaboratorilor din
muzeele din judeţele Bihor, Maramureş, Satu Marc şi Sălaj pentru sprijinul acordat.
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Recenzii
În „Introducere" autorii oferă explicaţii privind limitele cronologice ale descoperirilor
prezentate. Limita cronologică inferioară este fondarea Daciei romane (răscrucea fazelor
cronologice relative B2a/B2b), eveniment ce a<luce mari schimbări şi în lumea barbară din
afara graniţelor provinciei. Limita superioară este sfârşitul secolului JV (răscrucea fazelor
cronologice relative C3/Dl), ca etapă premergătoare a migraţiilor. În nord-vestul României
pentru epoca romană în stadiul actual al cercetărilor sunt greu de precizat limitele cronologice
ale unor culturi materiale. Problema legată de reflectarea unor evenimente istorice în
materialul arheolot,>1c este în prezent greu de elucidat. Teoretic ar putea fi considerate limite
cronologice mai multe evenimente istorice: fondarea Daciei romane (începutul secolului II),
războaiele marcomanice (a doua jumătate a secolului II), abandonarea provinciei Dacia (a
doua jumătate a secolului III), înfrângerea suferită de goţi în faţa hunilor (375), mutarea
centrului de dominaţie hunic în Bazinul Carpatic ( anii 20 ai secolului V), înfrângerea hunilor
în bătălia de la Nedao (454).
Delimitarea geografi.că a zonei prezentate, după părerea autorilor, „este
convenţională". Spre vest şi nord este limitată de graniţa de stat, limită politică actuală, spre
est de Carpaţi, limită naturală, spre sud-est de graniţa provin~iei Dacia, limită politică din
antichitate şi spre sud de ba7.inelc superioare ale râurilor Barcău şi Ier, o limită geografică.
Această zonă, denumită nord-vestul României, a fost abordată ca spaţiu geografic de analiză
în mai multe studii arheologice. Considerăm că, în viitor este necesară o abordare
transfrontalieră a cercetării arheologice, delimitând spaţii geografice (bazine de râuri), care
formau o unitate şi în antichitate.
Sta<liul cercetărilor este prezentat scurt, bazat pe date procentuale şi grafice, informaţii
mai detaliate privind cercetările fiind prezentate în catalogul descoperirilor pentru fiecare
punct. În „Precizări tehnice" autorul dă explicaţii referitoare la prescurtădle din catalog şi
pre7.intă o tipologie tehnologică deosebit de detaliată pentru materialul arheologic ceramic.
Catalogul prezintă descoperiri arheologice din 296 de puncte, inclusiv descoperiri
monetare şi tezaure din 153 de localităţi. Ilustraţia este foarte bogată, se compune din 44 de
figuri, reprezentând hărţi topografice, documentaţii de săpături; 19 anexe cu planuri de
săpături şi hărţi şi .357 de planşe cu descoperiri arheologice.
În anii 1990 au fost realizate studii cu cataloage de descoperiri pentru mai multe
microzone din nord-vestul României: bazinul superior al Barcăului, bazinul Someşului
Mijlociu, zona Careiului sau judeţul Sălaj . Autorii completează aceste cataloage <le descoperiri
şi publică exhaustiv mai multe cercetări realizate în anii 1970-1980 de Alexandru V. Matei la
Uadon - Doaşte, Bocşa - La Pietriş, Doh - La Izvoare, Panic - Uroikcrt, Perieci - Keller tag,
Zalău - Bd. i'vlihai Viteazu, Zalău -ISCIP. De asemenea sunt publicate cercetările lui Tiberius
Uader de la Holda şi cercetările lui Ioan Stanciu de la Lazuri - Lubi Tag, Lăpuşel - Ciurgău,
Hereclean - Dâmbul Iazului.
Această publicare sistematică şi exhaustivă a re7.ultatelor săpăturilor - în spirit
pozitivist - este deosebit de necesară arheologici româneşti şi constituie un model şi pentru
alte perioade istorice. Volumul reprezintă prima publicare sistematică a materialelor dintr-o
parte a regiunii Tisei Superioare (care mai cuprinde Ungaria nord-estică, Ucraina subcarpatică,
Slovacia estică), instalând stadiul cercetărilor româneşti privind epoca romană pe primul loc
printre aceste state. Publicarea sistematică a săpăturilor constituie o bază pentru viitoarele
studii privind problemele legate de cronologie şi atribuiri etnice. De asemenea rămâne de
primă importanţă pentru studierea fenomenelor istorice din epoca romană din regiunea Tisei
Superioare publicarea în spiritul lucrării întocmite de I. Stanciu şi Al. Matei a cercetărilor din
zona localităţilor Medieşu Aurit, J ,azuri, Culciu Marc.
Robert GIN DEl..c
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