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
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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.
41

Liviu MARTA
Bibliogrqfte
Bader 1978: T. Bader, Epoca bronZfiltii în nord-vestul Transilvaniei. Cultura pretracică şi tradcă, Bucureşti
1978.
Bader - Dumitraşcu 1970: T. Bader - S. Dumitraşcu, Săpăturile arheologice la aşezarea de tip Otomani de la
Medieşu A1tri.t. Les fauiiles archiolo,_giques dans l'etablissment de type Otomani de Medieşu Aurit, MCA, IX,
1970, p. 127-136.
Balahuri 2001: E. A. Balahuri, Naselenie Verhnioho Potesea v epohu bronze, Ujgorod, 2001.
Hănsel 1968: B. I Iansel, Beitriige Zfir Chronologie der mittleren Bronzez.cit im Karpatenbecken, Bono, 1968.
Kacs6 1987: C. Kacs6, BeitrăJ,e Z!'r Kenntnis des Verbreitungs._gebietes und der Chronologie der Sudu de SusKultur, Dacia, NS, XXXI, 1987, p. 51-75.
Kacso 1995: C. Kacs6, Date noi cu privire la prima fază a tulturii Sudu deSus, Apulum, XXXII, 1995, p.
83-99.
Kobal' 2000: J. V. Kobal', Bronz.ezeitliche Depoţfimde aus Transkarpatien (Ukraine). PBP XX, 4, Stuttgart,
2000.
Kovacs 1984: T. Kovacs, Die l:'uzesabof!J-Kllitur, în: Kulturen der Friihbronzez.eit des Karpatenbeckens und
Nordbalkans, 1984.
Olexa 1992: L. Olcxa, Na~iskti .YZ dof?y bronzovef v Niznef M_yjli (ProdbeZ!ra sţmiva o tjledkoch '!}skumu

opev11ef!ych sidlisk a pohrebiska olomanskej kultury). Fundstellen aus d~r Bronzezeit in Niznd Nţyfl (Vorbericht
iiber die Grabungunsergebnisse al!f bejestigten Siediungen und einem Grlibeifeld der Otomani-Kultur}, SlovArch,
2(L, 2, 1992.
Ordent.licb 1971: I. Ordentlich, Aria de răspândire a culturii Otomani de pe teritoritfl României (Die V erbreittmg
der Otomanikultur in &mănien), Marmaţ:ia, 11, 1971, p. 19-35.
Ordeotlich 1972: I. Ordcntlich, Contribuţia săpăturilor de pe Dealul Vida {com. Să/acea, jud Bihor) la
cunoaşterea culturii Otomani {Die Beitrăge der an:hăologischen Ausgrabungen am Dealul Vida, Cemeide Să/acea,
Kreir .Bihor, Z!'r Kenntnir der Otomani-Ki1/tur), Satu Marc StCom, I I, 1972, p. 63-84.
N 6neti 1996: I. N emcti, Câteva consideraţii privind descoperirile funerare din epot-a bronzţ1/ui din nord-vestul
României (.fome Comments on Bronze /lge Bunals in the North-West of România), Satu Marc StCom, XIII,

1996, p. 27-55.
Roman - Nemeti 1990a: P. Roman - l. Ncmeti, Epoca brrmzului în nord-vestul României, SympThrac,
VUI. 1990.
Roman - Nemeti 1990b: P. Roman - I. Nemeti, Date preliminare asupra cercetărilor arheologice de la Carei,J3obald" {Einleitende Angaben der an:hăologisdJen Forschungen von Carei-,,Bobald"), Thraco-Dacica, 1-2,
1990, p. 39-47.
Schalk 1992: E. Schalk, Da.s Grăbeifeld von Hernddkak. St11dien Z!'m B~gin der Friihbronz.ezeit im nordostlichen
Karpatenbecken, Universitiitsforschungen zur prahistorischen Archaologie 9, Bono, 1992.
Vasilicv-Rustoiu - Kotigoroşko 1997: V. Vasiliev - A. Rustoiu - V. Kotigoroşko, Săpăt11rile arheologice

de la Slatina (Solo/vino), Ucraina Tramcarpatidi, compania 1996 (I~sfoi/es archiologiques de Slatina/ Solotvino,
Ukraine Transcarpatique, campagne1996), în: Cercetări arheologice în aria nord tracă, IT, 1997.
Vasilicv şi colab. 2002: V. Vasiliev - A. Rustoiu - E. A. Balaguri - C. Cosma, Solotvino - „C'etate"
(Ucraina Transcarpatică). ~·ezări/e din epoca bronzului, a doua vârstă a fierului li din evul mediu timpuri11, ClujNapoca, 2002.
Zaharia 1959: Zaharia, Die uckeringe von
Rezjhungen, Dacia, lII, 1959, p. 103-134.

Sărata-Monteont

und ihre

ţypologischen

und chronohgischen

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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PI. II. Halmcu - Vamă; Piese din CJTT (2 bronz; 1,3-9 ceramică).
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