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The Early Neolithic settlement of Tășnad-Sere
(Satu Mare county, north-western Romania).
The UCL excavations (2012-2019)
Ulrike Sommer, Ciprian Astaloș, Cristian Virag

Rezumat: În vara anului 2012, Ulrike Sommer (University College London, Marea Britanie), a demarat
o săpătură arheologică în situl neolitic timpuriu de la Tășnad-Sere în colaborare cu Ciprian Astaloș și
Cristian Virag (Muzeul Județean Satu Mare). Săpăturile s-au încheiat în 2019 după opt campanii de
săpături a câte șase săptămâni. Cu cca. 17000 obiecte descoperite și înregistrate tridimensional, evaluarea
finală a cercetărilor va mai lua timp. În prezentul articol sunt raportate complexele descoperite și oferim
o scurtă descriere a obiectivelor cercetării și a metodelor de săpătură.
Keywords: Early Neolithic, flat settlement, excavation methods, occupation layer, pits and postholes
Cuvinte cheie: neolitic timpuriu, așezare plană, metode de săpătură, nivel de ocupare, gropi și gropi de stîlpi

Introduction
In the summer of 2012, Ulrike Sommer from University College London started a joint excavation with the Muzeul Județean Satu Mare; the local representatives were Ciprian Astaloș and
Cristian Virag. The excavations finished in August 2019 after eight six-week seasons each year. With
ca. 17.000 finds with a three-dimensionally recorded provenance, the final assessment of the excavation will take some time. In the present report, we will report the features uncovered and give a short
discussion of the objectives of our excavation as well as the methods used accordingly.
The aims of the excavation were twofold: to understand the adaptation of incoming agricultural
population to changed environmental conditions, and to understand the depositional processes
operating in early Neolithic open settlements.

1. The adaptation of early Neolithic populations to a new environment
Tășnad-Sere is located on the boundary between two ecotopes: the hills of the Dealurile de Vest
in the East and the Great Hungarian Plain in the west. A number of other early Neolithic settlements
in Northwest Romania are located in a similar position, for example Homorodu de Sus1 (Fig. 1).
There are two theories on the mechanisms for the first Neolithic settlement of the Upper
Tisza region: (1) following the Danube to the west and then up the Tisza; and (2) from Central
Transylvania, where Gura Baciului near Cluj is still the earliest Neolithic settlement in Romania, and
through the valleys of Zalău and the Crasna etc.2 to the North and West. In both cases, the foothills
of the Carpathian Mountains would have been the location where the cultivation methods originally
developed in a dry, steppe type climate with winter rain were adapted to the different conditions
found in the Pannonian Plain and generally in the more temperate and wet environment of Central
Europe with a higher amount of summer rainfall3.
Bader 1968.
Lazarovici 1980, Lazarovici/Lazarovici 2011, Virag 2005, Luca/Suciu/Dumitrescu-Chioar 2011.
3
see Kertész/Sümegi 2001; Банффи 2014 for a detailed discussion of the influence of the environment on the spread of
the SCK in general.
1
2
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The Great Hungarian Plain was a predominantly swampy area till the drainage works started by
Joseph II of Austria. Especially the areas of the Northern Tisa and the Bodrog form a complex network of dunefields and former swamps even today. The Ier-marshes southwest of Carei were famous
for their eels in the 19th century and were completely drained only in 1960s. L. Marta4 has suggested
that the distribution of Bronze Age tells round the Ier-marshes indicates the use and control of these
rich aquatic or rather palustrine resources by local elites, which strikingly illustrates the productivity
of the marshes.
The plain was also an excellent hunting ground, with wild cattle, red and roe deer in the gallery
forests as well as wild horses, wild asses and hares in the open plain.
The inundated areas would have been unsuitable for sheep and goats5, but provided rich forage
for cows and also pigs. The water-chestnut is still common today in areas like the Hortobágy (Fig. 2)
and would have been an easily harvested source of carbohydrates for humans and pigs. Remains of
Trapa natans are as yet unknown from early Neolithic settlements in the Carpathian basin, but have
been regularly found in the circumalpine lakeshore settlements6 and in several sites in Serbia and
Montenegro, among them the Vinča settlements of Opovo and Gomolava7.
There would have been extremely limited space for growing cereals, restricted almost completely
to the levees of the rivers8. Big fields are not to be expected before the introduction of the plough in
the Baden-Horizon9. Cereals adapted to wetter conditions, like rye and oats were only domesticated
in the Late Bronze- and Iron age, but a change in the ratios of hulled to free-threshing cereals is to be
expected10, with hulled cereals having a better resistance to rust and other diseases11.
The Neolithic economy arose on the “hilly flanks of the Fertile Crescent” as Braidwood12 memorably put it, and spread to western Turkey, Greece and the Balkan Peninsula from there. The
domesticates brought to Europe13 are also of Near Eastern origin. This is evidenced by the distribution of the wild progenitors of these crops, as well as genetic studies. Wild forms of domestic
cereals have also been found in Greece14 and wild legumes were used, for example, in several
Mesolithic sites in southern France15, as well as in Spain16 and the Argolis17. There is no indication, however, that these local resources were taken into cultivation by the incomers18. According
to genetic studies, the einkorn of the Neolithic farmers originated in SE-Turkey19. Comparable
studies of the pulses are still missing, but the Early Neolithic grains were larger on average20. The
present archaeobotanical record would indicate that the number of domesticates, especially of
pulses in use was severely reduced during the spread to the Central- and Northwestern Europe21.
Only in Spain a broad range of pulses is found22, but then, everything but cereals is notoriously
under-represented in the archaeobotanical record.
Marta el al. 2010.
Ivanova et al. 2018, 12.
6
Heer 1865; Karg 1996; Karg 2006; Tolar et al. 2011.
7
Borojević 2009.
8
Whittle 2007.
9
see Bogaart 2004 for the LBK; Bogucki 1993, Fansa/Burmeister 2004 for the use of draught animals.
10
Conolly et al. 2008
11
Dreslerová et al. 2017, 523.
12
Braidwood 1948, 108ff.
13
Zohary/Hopf ’s 1988 “founder crops”.
14
Franchti, wild einkorn: Hansen 1991; Hansen/Refrew 1978, wild barley: Asouti/Ntinou/Kabukcu 2018, 12
15
Abeurador: Vacquer et al. 1986; Dourgne, Sapètre: Marinval 1986, van Willingen 2006, 93-94, Gehlen 2010, 673.
16
Cave Santa Maira: Aura et al. 2005.
17
Franchthi: Asouti/Ntinou/Kabukcu 2018, 13.
18
contra Kislev 1989.
19
Kilian et al. 2007, Pourkheirandish et al. 2018.
20
Franchthi: Hansen 1991.
21
Coward et al. 2008; Marinova/Valamoti 2014; Kreuz/Marinova 2017.
22
Stika 2005.
4
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The wild progenitors of sheep and goats are restricted to the western Zagros23 and eastern
Anatolia24, while wild cattle and wild pigs also occur locally across most of Europe. S. Bökönyi25
(1962, 1974) has indeed argued for a local domestication of cattle, but genetic studies have now
shown that bovids were brought from the Near East in a domesticated state26. Only the pigs show a
strong inbreeding of local wild populations27.
Sheep and goat normally dominate early Neolithic assemblages both in Anatolia and SE-Europe28.
Sheep may have been easier to control before the size reduction of cattle29, although primitive breeds
like the Soay are both more agile and much more unruly than modern sheep. Sheep also provide
more manageable amounts of meat when butchered and reproduce faster than cattle.
Sheep and goat are both adapted to open, hilly to mountainous territories. The dense dark woodlands of Central Europe would have offered very limited forage, especially for sheep, before extensive
woodland managing techniques came into being. Other than that, only very limited open meadows
would have been available, mainly on the banks of rivers or above the treeline in the mountains, an area
that is outside the early Neolithic settlement area. There is evidence for coppicing from 4300 in Central
Europe30 and ca. 3800 BC in Britain31, but that would have provided fodder for cattle rather than sheep.
However, there are strong indications that the mountains were used if not permanently settled
during the LBK, based on the evidence for from mining32. Isotopic studies of both cows and male
humans33 indicate regular transhumance to the hills bordering the loess plains, a result that is supported by pollen evidence. There is no reason why the same may not have been true for the SCK.
There is evidence for SCK-presence in the foothills of the Carpathians, while lithic raw materials,
which partly originate from trans-montane areas34 indicate that the mountains were crossed as well.
There is a visible adaptation to the local climatic conditions in Hungary in the Middle Neolithic
(LBK/Vinča-Horizon), with an increase in cows and pigs35, and it is this type of economy that is is
then transmitted to Central Europe with the spread of the LBK36.

2. The archaeological taphonomy of Neolithic flat settlements
The previous rescue excavations of the Satu Mare museum in Tășnad Sere, directed by C. Virag
and C. Astaloș had uncovered a substantial “occupation layer” above the pits and postholes that
are traditionally used to reconstruct early Neolithic houses. Occupation layers are quite common
in Southeast-European flat settlements and, of course, in tells. Further west, in Central Europe,
they are only occasionally found in the LBK37, for example in Altdorf-Aich, Bavaria38, Bottmingen
Bruderholz, Kt. Basel39, Clieben, Saxony40, Hanau Klein Auheim, Hesse41, Jablines, Île de France42,
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Zeder/Hesse 2000, Gade 2000.
Naderi et al. 2008, Daly et al. 2018.
Bökönyi 1962, 1974.
Troy et al. 2001, Bollongino 2006, Scheu et al. 2008, Ajmone-Marsan/Garcia/Lenstra 2010; Pitt et al. 2019
Frantz et al. 2015, 2019.
Conolly et al. 2011.
Manning et al. 2013b.
Billamboz 2014; Jacomet et al. 2016.
Etton: Pryor 1998, fig. 141.
Haematite: Zimmermann/Goldenberg 1991, Goldenberg/Kaiser/Maass 1998; Goldenberg et al. 2003.
Knipper 2009, 2011; Bentley/Knipper 2005.
Chmielewski/Astaloș 2015.
Bökönyi 1974; Bartosiewicz 2005, 2012.
Manning et al. 2013a; Ivanova et al. 2018.
Stäuble/Wolfram 2012.
Euler 2011.
d‘Aujourd-Hui 1965, 67.
Steinmann 2010.
Sommer 2006, Wolfram 2008.
Hachem 2000, 308.
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Kitzingen Mühlberg, Bavaria43 Kilianstädten, Hesse44, Olszanica45, Prellenkirchen, Niederösterreich46,
and in Echilleuses, from the Villeneuve-Saint-Germain group47. All in all, they are probably more
common than generally acknowledged, but often removed undocumented. There are a number of
LBK-settlements where a large volume of finds came from the “ploughsoil”, for example BietigheimBissingen, Baden-Württemberg (personal observation). In Jablines, 72% of all finds originate from
the occupation layer48. In some cases, the distribution of finds in an occupation layer is recorded
spatially and used to interpret the use of houses and settlement areas, but often the finds are treated
as unstratified and their provenance is only recorded in a very coarse grid or not at all.
Finds in pits, on the other hand, are regarded as stratified. Excavations in layers is extremely difficult for early Neolithic pits, as the fill is normally very dark or completely black due to the presence
of chernozem on the surface and a substrate that is also rich in humus. Sometimes, a slightly lighter
sediment is observable in the upper part of a pit, but normally, burnt layers are the only layers clearly
visible at all. They tend to indicate that the infills of the pits often have a concave shape. In spite of
this, pit-fills are often treated as a stratigraphic unit, or the provenance if finds is only recorded by
the position in relation to the section and in artificial spits of varying depth49.
Often, houses without preserved floor surface, i.e. assemblages of postholes, are dated by the
contents of adjacent pits, or the pit-fills are used as the basis for the settlement chronology in general, especially since seriation and PCA have become a common tool for chronological analysis50.
These analyses rest on several assumptions. In the case of pitfills, it is either assumed that depth
equates age in horizontally deposited layers, or that all the finds in a pit are more or less contemporary. In a second step, it is assumed that finds in a pit are contemporary with the adjacent
house and, indeed, only originate from one specific house. In some cases, different types of pits are
considered separately. L. Hachem51 has suggested the existence of social rules on where to deposit
specific types of refuse.
However, there are several ways finds can get into pits:
1. Pits are dug to depose of rubbish and deliberately filled in with the rubbish of the adjacent
house by its inhabitants
2. Pits are dug for other purposes (storage, or the extraction of building materials) and used for
the disposal of rubbish once they become defunct, either during or after the uselife of the adjacent
house by the inhabitants of other houses
3. Pits are dug for other purposes and get backfilled by erosion once they have become defunct.
The formation of “occupations layers” is also rarely discussed in any detail. The following options
are possible:
1. Rubbish is dropped “in situ”, that is, in the place it originated, and stays there. This option was
considered by Lüning52 for the fill of the Schernau pit-houses (Bischheim culture).
2 Disposal of rubbish outside the houses, which then either stays in situ or is moved around by
various processes, including treadage, rooting animals and small-scale erosion
3 Rubbish deposited on the surface is moved about by major erosion processes or water-action.
Of course, a combination of the above processes is also possible and, indeed, probable.
In addition, materials can be separated prior to discard53, for example, by reuse-value/intended
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Endrich 1952, 17 and Taf. 5.
Gallay 1991.
Milisauskas 1976; Milisauskas 1986; Milisauskas/Kruk 1993, 72-75.
Ruttkay/Wessely/Wolff 1976, 846.
Hachem 2000, 308.
Hachem 2000, 308.
Stäuble 1997. For a general discussion, see Petrasch/Stäuble 2016.
Schwerdtner 2007
Hachem 2000, 310.
Lüning 1981.
e. g., Hoppe/Kuhlmann 2012.
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re-use, potential danger, nuisance and size54. Rubbish disposal can be organized on a household level
or on the level of the whole settlement55. In contrast, differences in pit-assemblages could also simply
be caused by the distance to an activity area and not be related to any maintenance activities at all,
with the assumption that the pit-contents are simply a sample of in situ-surface material or caused
by “minimal movement” or expenditure56.
As variously discussed57, the organisation of rubbish disposal depends on diverse factors, among
which the intended length of stay, the amount and nature of rubbish produced, density of settlement
and cultural attitudes to rubbish seem to be the most important. A “rational” attitude to the treatment of rubbish is often counteracted by sheer laziness. Cultural rules and habituation has to be set
in motion in order to ensure appropriate behaviour58.
In the absence of visible layers, one of the few methods to assess the amount of movement of artefacts after they broke, and thus, by implication, the treatment of rubbish is by refitting59. There are
very few studies of refitting of LBK objects, as the refitting rate tends to be very low60, which points
to a very low preservation rate in pits. In addition, the soft fabric of early Neolithic pottery and their
often quite worn edges make secure fits61 very difficult.
In Palaeolithic archaeology, the orientation and inclination of finds is routinely used to understand depositional processes. If the long axes of finds points predominantly in one direction, this can
indicate fluvial action or gelifluction, and the angle of artefacts in relation to the prehistoric surface
can indicate trampling. As the clay soil at Tășnad develops deep cracks in summer, any artefacts with
a near to 90° angle to the horizontal could have fallen down a crack and may have to be excluded
from further analysis.
When looking at pits, the orientation and inclination of finds should allow a separation between
“placed” finds (flat), and finds incorporated in the soil eroding into a pit. In practice, the interpretation is more complicated, as the surface of a pit at a specific point in time can have been uneven,
and the pit may have contained organic artefacts that affected the orientation of inorganic finds
before their complete decomposition. If artefacts got into pits by erosion, their inclination should be
broadly similar and follow the orientation of the layers of soil being washed into a pit.
Site and size-distribution of sherds and burnt clay is also a good indication for the exposure to
trampling. The smaller sherds are on average, the longer they can be assumed to have been exposed
on the surface. Size should thus help to differentiate between primary, secondary and residual deposits and help to identify the intensity of trampling. Breaking a pot will produce small sherds, but also
quite large ones; thus an untrampled broken pot will have a much larger variance of sherd-sizes
than a residual assemblage. Assuming that artefacts in pits were not subjected to further mechanical
stress, the size and size variation of sherds in pits should indicate at which stage in their post-breakage live they got there. Rounding of sherd edges and surface erosion are also indicative of time spent
on the surface, however, rounding is difficult to quantify, and the drying clay soil of the site tends to
pull off the surface of pottery, so we could not use the latter trait.
We are recording sherd weight and thickness for every find. The relation between weight and
thickness can be used as a proxy for surface area, provided that there are no big differences in the
types of clay used or clay preparation, which does not seem to be the case in the SKC62. B. Vindrola63
has developed a method to automatically calculate surface area and the roundedness of sherd shapes
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

For a detailed treatment, see Sommer 1991.
Fritsch 1998.
Müller 2009, 196, „Grundannahme der kurzen Wege“.
Hodder 1982, Sommer 1991, Sommer 1998.
Sommer 1998, Elias 1939.
Cziesla et al 1990, Nagy 1999.
Drew 1988, de Grooth 1988, Kloos 1997, Claßen 2005, fig. 2.
Zusammenpassungen, cf. Cziesla et al. 1990.
Spataro 2008, 2011, Spataro et al. 2019.
Vindrola Padros et al. 2019.
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from photographs. This method will be applied to all finds from the UCL-trench and should be very
useful for elucideating the taphonomic history of this area. In addition, the microstratigraphy of
finds, which was routinely recorded for every excavated square should help to decide whether artefacts broke in situ or were deposited as sherds – for example, in a basket as part of the general refuse
from housekeeping activities.

The excavation
The UCL-Trench at Tășnad Sere was dug as part of a rescue excavation, but also included the
research objectives outlined above from the very beginning. The site of Tășnad Sere was chosen
because excavations by the Museum in Carei and later rescue excavations by the Museum Satu Mare
had been going on since 2001 (Fig. 3). The results included the discovery of three houses in 200964.
This meant that the site was already comparatively well-known and remains of SKC houses were definitely located nearby. We thus hoped to avoid problems in the interpretation of a very fine-grained
excavation without any knowledge of the bigger picture, which made, for example, the understanding of the excavation results in Ecsegfalva65 rather difficult.
The area on the right bank of the Cehal canal had already been explored by N. Iercoșan66 in 1989.
It was in no immediate danger of being built over for further touristic development, as it is located
on the flood plain and is owned by the town. However, it may be eventually redeveloped as part of
the general spa area.
The Neolithic occupation layer is covered by ca. 1.5 m of alluvium (Fig. 4). This can be divided
into two layers by colour. This division is accompanied by changes in soil chemistry as well67. The
occupation layer is visible as a dark grey to black layer of ca. 30 cm thickness. It sits on the darkyellowish bleached (Sw)-horizon of a pseudo-gley. The bottom of the occupation layer is not perceptible at all during excavation, but the lower parts of the black and clayey layer are more or less devoid
of finds. Presumably, humus was washed down from the occupation horizon into the natural. The
boundary between the two is also masked by numerous concretions of iron- and manganese-oxides
and big worm-casts. Neither postholes nor pits are visible in the occupation layer or this transitional
layer, they only become visible once it has been removed. Sometimes their position is indicated by
finds at a level when the surrounding area is already devoid of artefacts.

Methods
Our excavation methods were geared to answer the taphonomic questions outlined above. We
adapted practices commonly in Palaeolithic cave excavations, as described, for example, by J. Hahn
for the Upper Palaeolithic site of Geißenklösterle, Germany68 for our purpose.
The 8x10 m trench was divided into m2-squares, which were excavated in 5 cm spits (Fig. 5),
unless actual layers or features could be observed, in which case the features were excavated separately, but keeping up the spit and square system. In order to make sure that no features were missed,
the surface was periodically cleaned once the same spit-level was reached in a larger area. During
the excavation, the spit-heights were controlled using nails at the corners of the squares as level pegs,
which were set at specific heights and checked before the excavation of any spit commenced. Due to
different speed of excavation, the level pegs of one square could be at different spit-heights, which
tended to cause considerable confusion. As the excavation progressed, nails had to be driven deeper,
which may have slightly changed their position.
64
65
66
67
68

Virag 2015.
Whittle 2007.
Iercoșan 1995.
Sommer/Amicone/Chernysheva 2019.
Hahn 1988.
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The documentation was based on a modified MOLAS-System69, that is, single context recording,
but each square and spit was documented separately and a record for the whole site was created
as well. Features were normally half-sectioned according to the continental recording system and
received a separate number.
Excavation was done by trowel inside the occupation layer and by spade and shovel in the upper,
dark parts of the natural. All finds >1 cm were left in situ and documented by planning in 1:10, by
a photogrammetric record for each excavated square and with the total station. Each find received
a separate number, marked on the plan, corresponding to the automatically created number on the
total station, and label which recorded orientation and inclination of the find as well as the date and
excavator. Finds smaller than 1 cm and finds accidentally displaced during excavation were registered by square and spit only. A 10 l archaeobotanical sample was taken from each square and spit
and processed by bucket flotation. In addition, soil samples were taken for basic soil characterization, future phytolith analysis and soil chemistry and microbiology. We also took micromorphology
samples from postholes, pits, and the interface between alluvium II and the occupation layer as well
as the occupation layer and the natural.
The excavation was mainly done by undergraduate students from UCL, with a few students from
other universities joining the excavation. For many students, this was their first real excavation, and
many struggled with the recording system. As a result, the data for artefact orientation from the first
three years of excavation are very coarse70. The excavation also took far longer than originally envisaged.
The local soil at the site is a heavy alluvial clay deposited by the Cehal. While this sediment presented some advantages in terms of preservation of chemical and microbiological information (see
below), it is very difficult to excavate. When dried out, it is far too hard to work with a trowel. It
forms surface crusts between 1-2 cm thick, which will come off as one during excavation and make
the detailed excavation of spits and finds impossible, especially for inexperienced diggers. It also
develops cracks, which can easily break apart freshly excavated pottery. In the first year of excavation, we left the trench open and watered it copiously from the Cehal-channel every evening. This
posed the danger of contamination and was also not very effective, as the water simply puddled at
the lowest point of the trench. In the following years, individual squares were watered with clean
water in the evenings and during the breaks, and the whole trench was covered in plastic sheets
to prevent evaporation. This kept the soil in workable condition. The constant wetting and drying
may have contributed to the deterioration of the condition of the sherds, and we have not found
any method to prevent the peeling off of their surface. Several samples were taken from the sherd
impression in order to preserve the outermost surface of the pots, but have not been analysed yet.

Features
The UCL trench contained a pit in the SW-corner. The trench was therefore extended to the
south, but the pit still could not be excavated in its entirety. The pit was ca. 0.5 m deeper than the
occupation layer. We also uncovered two rows of postholes and several single postholes (Fig. 6). The
postholes are generally quite small, between 20-30 cm in diameter and rather shallow (Fig. 7). They
would be quite easy to miss under the conditions of a rescue excavation, which may help to explain
the general rarity of house-plans in the Upper Tisa region.
A rather enigmatic linear feature ran across the north-eastern part of the site (Fig. 8, ca. 40 wide
and 30 cm deep. The fill of middle-grey silty clay was sharply delineated in the upper parts, getting
more indistinct towards the bottom due to worm-action and leaching. It was rather poor in finds.
The section was cleaned back beyond the trench proper to clarify its stratigraphic position. The
feature is overlain by the alluvial layers (Fig. 9). It forms an angle of about 70° to the row of posts.
Its interpretation is unclear, the sharp edges do not fit the normal appearance of a ditch. The soil is
69
70

Museum of London 1994.
Sommer/Astaloș 2015.
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much less clayey than the occupation layer, and it seems too narrow for a mudbrick wall. Maybe it
indicates the position of a sleeper beam.
Despite large scale flotation, very few carbonized plant remains were recovered. Adhering clay
particles may prevent charred remains from floating, but there were almost no plant remains in
the heavy fraction either, and the processing by Petér Pomazi using the “wash-over method”71 also
yielded extremely few seeds. While the light charcoal may have been removed by water action, this
should not have happened in the lower parts of the occupation layer and the pit. Another possibility is that the changing moisture-content of the soil, with annual swelling and shrinking may have
crushed the fragile charred remains72.
As there are numerous impressions of cereal grains and chaff on the pottery, cereals were definitely processed on the site. Assuming that most carbonized remains are produced by burning the
waste from crop processing, there are several reasons why no carbonized remains were found:
– there were few cereals present on the site
– the waste was not burned, but used as fodder
– crop processing was done outside the settlement73, which is especially common for free-threshing cereals74, or there was a sharp separation of activity areas inside the settlement. The lack of
micro-refuse from lithic reduction may support this assumption.
– crop processing without parching75.
Bone-preservation was good in the deeper layers of the pits discovered during the rescue excavations. In the UCL-trench, however, bone preservation was generally rather poor. Bones were rare,
and the few pieces encountered were very fragile; often it was impossible to recover them. The soil
is slightly alkaline, thus the bad preservation is probably caused by leaching by fluctuating groundwater. The finds-distribution by depth suggests that spit 8 and below offered the best conditions for
bone preservation.
An analysis of all the animal bones from the site by Georgeta El Susi76 shows that 41,7% of the
animal bones from the whole site were from wild species, which is a very high value but comparable
to other sites in the Hungarian plain77.

New methods developed
Elena Chernycheva78 joined the excavation in 2015. She introduced systematic sampling for soil
chemistry and microbiology. Four soil samples were taken from each square in spit 8 for the whole
trench. Not all of them have been analysed yet, but the samples from the western part of the trench
show interesting results79, with higher values of organic C, Ca, S, P and N indicating areas were
organic refuse was concentrated (Fig. 10). In addition, Chernycheva identified lipophagic and thermophilic bacteria in the area surrounding pit 1. From 2016 onwards, we have taken soil samples
from every square and spit, but the analysis has not yet been conducted.
As the trench had been watered with water from the Cehal channel in 2012, there was always
a probability of contamination. Therefore, a small test-trench was dug in 2017 north of the main
UCL-trench, adjacent to Iercoșan’s old trench from 1989, to get a fresh section and take a column of
uncontaminated soil-samples as well as replacement micro-morphological samples.
Kreuz/Marinova 2017, 644.
cf. Asouti/Ntinou/Kabukcu 2018.
73
Bouby et al. 2019, 28.
74
Ivanova et al. 2018, 647.
75
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Silvia Amicone80 has analysed thin-sections of pottery samples and also phytoliths embedded in
the pottery. These may be helpful in identifying the season of pottery production.
Marina Paraskova (UCL) conducted an analysis of postholes for her MSc dissertation. They
turned out to have the same chemical composition as the occupation layer, which indicates that they
were filled with soil from the occupation layer, which unfortunately means that it will not be possible to detect postholes in the occupation layer by using the p-xrf, which would make excavation so
much faster. It also means that the finds in the postholes most probably derive from the occupation
layer and thus cannot be used for dating puposes.
A P-xrf analysis of a soil column from the southern section of the trench was done in 201581 and
supported the optical assessment of the stratigraphy. A second set of samples from test-trench 7 was
taken in 2017.

Results
Now that the excavation has finished, the systematic analysis of finds and finds distributions can
start. It is already clear that the distribution of the finds in the occupation layer is not homogeneous.
Concentrations of finds were encountered about 1-1,5 m distant from each other at varying depths.
Their size could indicate separate dumping events of rubbish, maybe from a basket. Very often,
these concentrations are dominated by the remains of one pot, but also contain sherds of other pots,
characterised by a different colour, as well as some lithic refuse and hearth remains. The sherds of
the different pots tend to be mixed and also intercalated microstratigraphically. The breakage of one
specific pot may thus have initiated cleaning episodes. Obviously, the refuse cannot be connected to
any house, given the size of our trench, but it seems likely that it was deposited on an empty plot. If
this interpretation is correct, these dumping events would represent mini-Pompeii events, as all the
finds in a concentration were deposited at exactly the same moment in time (taphocoenosis) and
originate from the same area.
There were several almost complete pots, most of them located near the bottom of the occupation
layer on what may have been the original ground surface (Fig. 11).
The pottery in the pits seems to be better preserved than in the occupation layer, which may
indicate some deposition of secondary refuse. But this needs to be investigated systematically.
Chernycheva’s results indicate that the pit in UCL-trench 1 also contained a lot of rotting organic
refuse. Indeed, it may have been covered by a heap of rubbish that was deposited above ground
through the continued use of the same location even after the pit was filled in completely. That would
also explain the relative scarcity of finds around the pit. Again, interpretation must wait until all the
soil samples have been processed. Chernycheva’s studies indicate a whole new field of methods that
can be applied to buried anthropogenic palaeosoils. Clay sediments seem especially promising, as
they retain both chemical and microbiological traces.
The two rows of postholes discovered both run southwest-northeast, but at a slight angle to each
other. The postholes are rather small and shallow, unlike the posts discovered in 200982. They clearly
do not belong to one structure. Either each wall belongs to a different building, with the other wall
outside the trench, or they could be fences. There are further, slightly bigger postholes in the southern and eastern part of the trench, but they do not form any obvious pattern. Pit 1 strongly hints at
the presence of a house in the vicinity. The trench is too small to convincingly interpret these features, and the function of the linear feature remains an enigma.
While there were numerous lithic finds, predominantly obsidian, there was almost no microrefuse, so flintknapping did not take place in the excavated area.
Silvia Amicone, CCA-BW, Angewandte Mineralogie, Eberhard Karls Universität Tübingen, Tübingen. See Sommer/
Amicone/Chernysheva 2019.
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Conclusion
The lack of plant remains hampers any conclusion about the economy, but the animal bones
indicate a surprisingly high importance of hunting. This may have been complemented by the use
of aquatic resources like water birds, fish, especially eel, which do not leave behind much traces,
and freshwater molluscs. Eel were very important in the Ier marshes up to the last century83. Equids
bones indicate the use of the plains, while brown bear is found only in mountainous areas today.
Stable isotope studies of both wild and domestic animals would help to identify the exact range
of terrain the animal resources were acquired from, as well as the relation between terrestrial and
aquatic resources for human consumption.
The taphonomic questions can only be finally answered once refitting and a spatial analysis of all
of our finds have been performed. This should provide a unique source of detailed information on
refuse disposal and sediment movement inside a Neolithic open settlement. While the clay soil of
Tășnad Sere has been a nightmare for excavation, it provides excellent preservation conditions for
microbiological remains. The result of these analyses and the distribution of palaeobacteria both in
relation to various features and at various depths promises the most exciting and innovative results
of our excavations.
The almost glacial page of our excavation will probably look scary to many colleagues, and it will
not be feasible under normal conditions. Still, this excavation can help to identify methods and areas
of research that can also be used under rescue-conditions.
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Besiedlung der Aldenhovener Platte III. Rheinische Ausgrabungen 28, 1988. Bonn, Böhlau,
483-552.
Ecsedi 1934: I. Ecsedi, Népies halászat a Közép-Tiszán és a tiszántúli kisvizeken. A Debreceni Déri Múzeum
Évkönyve 29, 1933 (1934), 123-300.
El Susi 2018: G. El Susi, Preliminary report on the faunal remains from the Early Neolithic site (Starčevo-Criș
IIIB-IVA) at Tășnad-Sere, Satu Mare County. Studii de Preistorie 15, 2018, 51-71.
Elias 1939: N. Elias, Über den Prozess der Zivilisation. Basel, Haus zum Falken, 1939.
Endrich 1952: P. Endrich, Vor- und Frühgeschichte der Stadt und des Landkreises Kitzingen am Main.
Mainfränkische Heimatkunde 7, 1952.
Euler 2011: D. Euler, Die Hausgrundrisse in der bandkeramischen Siedlung Altdorf-Aich, Ldkr. Landshut/
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im Kontext des ausgehenden Mesolithikums und des Altneolithikums in der Südhälfte Europas.
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Fig. 1. Location of the main early Neolithic settlements of the upper Tisza basin. 18th century map,
redrawn after Chmielewski/Astaloș 2015, fig. 1. Localizarea principalelor așezări din neoliticul timpuriu
din bazinul Tisei superioare. Hartă de secol XVIII, redesenată după Chmielewski/Astaloș 2015, fig. 1.

Fig. 2. Channel choked with water chestnut in the Hortobágy nature reserve, Hungary (photo: U. Sommer,
2018) Canal acoperit de castani de apă în rezervația naturală Hortobágy, Ungaria (foto: U. Sommer, 2018).
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Fig. 3. General plan of the Tășnad-Sere excavations (1989-2019), with the UCL trench marked.
Planul general al săpăturilor de la Tășnad-Sere (1989-2019) cu marcarea săpăturii UCL.
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Fig. 4. Section of Test-Trench 7, 2018. I. Spoil from widening the Cehal, middle grey amorphous silty clay, high humus content, ca 5% stones; II. Top Alluvium, grey silty clay; III. Lower Alluvium, dark greyish brown silty clay with
some iron staining; IV. Greyish brown silty clay, slightly lighter than III; V. Dark grey homogeneous clay, very sparse
iron staining, getting darker with increasing depth. Few rolled sherds towards the bottom of the layer; VI. Very dark
grey-black clay. Occupation layer with Criș finds (Munsell 10Y 2/2); VII. Black clay. Iron and manganese-stains,
worm-casts with lighter fill and bleaching. No finds, probably already natural, with washed down humus particles;
VIII. Grey clay (Munsell 2.5Y 3/2) mottled with yellows, reds and blacks (Munsell 2.5Y 5/3, 5Y 6/2, 10YR 5/4 and
GLEY1 2.5/N) iron and manganese stains, darker wormcasts,-natural gley; Zone of oscillating ground water; IX.
Grey-light green clay, reducing layer of gley soil, almost permanently under ground water;
Profilul sondajului 7, 2018. I. Nivel provenit din amenajarea pârâului Cehal, argilă siltică cenușie cu un conținut ridicat
de humus și cca. 5% pietre; II. Aluvium superior, argilă siltică cenușie; III. Aluvium inferior, argilă siltică maroniucenușie de nuanță închisă cu pete de oxizi de fier; IV. Argilă siltică maroniu-cenușie, cu o nuanță ușor mai deschisă decât
în nivelul III; V. Argilă omogenă, cenușiu închis, cu rare pete de oxizi de fier, devenind mai închisă pe măsura adâncimii.
Rare cioburi rulate sunt prezente la baza nivelului; VI. Argilă cenușie foarte închisă ca nuanță. Nivel de ocupare cu materiale Criș (Munsell 10Y 2/2); VII. Argilă negricioasă cu pete de oxizi de fier și mangan, cu găuri de viermi umplute cu
un sediment mai deschis. Fără materiale arheologice, este probabil deja un nivel natural cu particule de humus spălate
din nivelul superior; VIII. Argilă cenușie (Munsell 2.5Y 3/2) amestecată cu pete de oxizi de fier și mangan galbene, roșii
și negre (Munsell 2.5Y 5/3, 5Y 6/2, 10YR 5/4 și GLEY1 2.5/N), găuri de viermi mai închise, glei natural. Zonă de oscilație
a nivelului pânzei freatice; IX. Argilă cenușiu-verzuie, nivel gleic aproape în totalitate aflat la nivelul pânzei freatice.
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Fig. 5. Excavating in squares and spits, Tășnad 2019.
Săpături în carouri și nivele, Tășnad 2019.
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Fig. 6. Plan of UCL-Trench 1. Planul Suprafeței 1 (UCL).
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Fig. 7. Posthole in planview, Square I2. Groapă de stâlp în plan, caroul I2.

Fig. 8. Feature 22 (linear feature) in plan. Complexul 22 (complexul liniar) în plan.

Fig. 9. North section through Feature 22 (linear feature).
Profilul nordic al complexului 22 (complexul liniar).
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Fig. 10. Soil chemistry, UCL-Trench 1, spit 8 (Chernycheva unpublished). Mg and Al are related to the distance
from the Cehal channel or the depth, Na, Mn, Cu and other metals like Ti, Sn, Hg, Sr, Ba, Pb and Hg (not
illustrated) show no clear relation either to features or topography, while Ph, Ca and S are concentrated in the
area of pit 1. In contrast, anorganic P and Fe2O3 are rare in this feature.
Chimia solului, suprafața 1 – UCL, nivel 8 (Chernycheva, nepublicat). Mg and Al sunt legate de distanța față
de canalul Cehal sau de adâncime, Na, Mn, Cu și alte metale precum Ti, Sn, Hg, Sr, Ba și Hg (neilustrate) nu
arată o relație clară cu complexele sau cu topografia, în timp ce Ph, Ca și S sunt concentrate în zona gropii 1.
În contrast, P anorganic și Fe2O3 sunt rare în acest complex.
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Fig. 11. Broken pot deposited on the bottom of the occupation layer, square ZZ4.
Vas spart depozitat la baza nivelului ocupațional, caroul ZZ4.

Probleme legate de istoricul cercetării culturii Tiszapolgár
Zoltán Kádas
Abstract: The Tiszapolgár culture in Romania was researched rather through the prism of the horizontal analysis, thus covering large geographical areas and long periods of time. We believe that it is worth
researching the smaller geographical areas, the study of regions, micro-regions from a perspective of “vertical research“. Numerous problems are also found locally. The premature death of Mr. Neţa Iercoşan prevented the full publication of Tiszapolgár-type archaeological material, much of the the ceramic material
from his research has been around for almost two decades in museum in deposits, unpublished. As a result,
it is absolutely necessary to check these insecure points and enrich the archaeological repertoire of the studied area, with new archaeological sites.

1. Istoricul cercetării
Primele descoperiri din arealul culturii Tiszapolgár provin de la Kisvárda, localitate din NV
Ungariei, din anul 1867 aparţinând grupului Basatanya; Sövényháza, sit arheologic descoperit în
anul 1873, aparţinând grupului Deszk; Lucska, aşezare eponimă a grupului Lucska descoperită
în 1867şi în final aşezarea de la Szelevény, descoperită în anul 1875-1877 aparţinând grupului
Tiszaug.
Din Câmpia de Vest a României amintim descoperirile de la Arad-Gai (jud. Arad), DraguLespezi (jud. Sălaj), Oradea–Salca (jud. Bihor), Santăul Mic (jud. Bihor), Şumal (jud. Sălaj), Tăuteu
(jud. Bihor). Aceste descoperiri au un caracter întâmplător şi datează din ultimii ani ai secolului XIX
şi primii ani al sec. XX1.
Primele săpături sistematice ale lui L. Dömötor la Pecica în 1898 şi 1901, ale lui Roska Márton
la Pecica (1910-1911, 1923-1924) şi Biharia (1910-1911 şi 1924-1925). În 1929 are loc cercetarea
sistematică a lui Tompa Ferenc la Tiszapolgár-Basatanya. Tot în perioada interbelică apar prima
dată semnalate siturile de la Oradea-Salca, Şimian, Valea lui Mihai2. Acum apar și primele lucrări de
sinteză pe baza săpăturilor sistematice3.
După al doilea război mondial, mai ales după anii 1950 au fost reluate cu intensitate cercetările
sistematice. Săpăturile se leagă de numele mai multor specialiști:
Mircea Rusu în 1954 a reluat săpăturile sistematice de la Biharia, a efectuat cercetări sistematice
în anul 1959 la Oradea-Salca I şi în 1960 la Oradea-Salca II4. Nicolae Chidioşan şi Ivan Ordentlich
continuă campania arheologică a lui M. Rusu din anii precedenţi, la situl arheologic Oradea-Salca-I,
II, 1961-1962 şi a efectuat primele săpături de la Biharia Cărămidărie5.
Ida Bognár-Kutzián continuă cercetările de la Tiszapolgár-Basatanya între anii 1950-1954, descoperind 154 de morminte, iar în 1963 publică monografia aşezării6.
În 1964 Stanislav Šiška publică cimitirul Tiszapolgár de la Tibava (Slovacia), iar în 1968 introduce
1
2
3
4
5
6

Iercoşan 2002, 19.
Roska 1942, 81; Bognar-Kutzian 1972, 113; Ignat 1973, 15-16; Iercoşan 2002, 20.
Tompa 1929, 42; Nestor,1933,11-181; Roska 1942, 15-68
Rusu 1960, 7-22, Ignat 1973, 8; Dumitraşcu 1994, 49-56, Iercoşan 2002, 21.
Rusu/Spoială/Galamb 1962, 159-163; Ignat 1977, 3-20, Iercoşan, 2002, 21
Bognar-Kutzian 1963.
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noţiunea de Prototiszapolgár7. Tiberiu Bader a efectuat cercetări sistematice în 1968 la Homorodu
de Sus-Lunca8.
În 1972 apare monografia culturii Tiszapolgár scrisă de Bognár-Kutzián Ida, o lucrare de sinteză
şi de referinţă chiar şi pentru zilele noastre.
În această periodă (1975) Patay Pál publică lucrarea de sinteză a culturii Bodrogkeresztúr (135
de aşezări), cercetătorul maghiar fiind de părere că geneza culturii Bodrogkersztúr se află în Cultura
Tiszapolgár. În concepţia lui Patay este vorba de aceeaşi cultură cu două faze distincte, bine delimitate prin apariţia unor forme de vas şi diferenţe antropologice9. Părere similară despre evoluţia
culturii Tiszapolgár are şi Nikola Tasić din fosta Iugoslavie. În opinia lui cele două culturi fac parte
din „acelaşi complex cultural», diferenţele dintre ele fiind doar de ordin stilisic10.
În cursul anului 2002 apare cartea lui Neța Iercoşan despre Cultura Tiszapolgár în Vestul
României, practic o monografie a culturii Tiszapolgár11.
William Parkinson abordează în mod inedit și interesant problematica culturii Tiszapolgár. În
anul 2006 publică în BAR International series cartea The social Organization of Early Copper Age
Tribes on the Great Hungarian Plain, lucrare bazată pe date de radiocarbon AMS şi cercetarea evoluţiei interne a culturii prin conceptul de identitate a comunităţilor preistorice.
În 2009 este publicată teza de doctorat a lui Dragoș Diaconescu despre cultura Tiszapolgár în
România. O lucrare de sinteză în care autorul, prin prisma analizelor AMS, încearcă să realizeze un
sistem mai nuanţat al cronologiei interne a culturii Tiszapolgár12.
Raczky Pál alături de Anders Alexandra și Siklósi Zsuzsanna într-un studiu apărut în 2014 prezintă analiza comparată a aşezărilor de la Polgár-Bosnyákdomb şi tell-ul de la Polgár-Csőszhalom.
Cercetătorii maghiari ajung la concluzii interesante legate de faza Prototiszapolgár din Câmpia de
Vest a Ungariei13. În opinia lor trecerea din neoliticul târziu în eneoliticul timpuriu nu avea un caracter uniform în spaţiu şi timp, cel mai elocvent exemplu fiind dat de realităţile stratigrafice din microregiunea Polgár (unde situl de la Bosnyákdomb are nivel Prototiszapolgár însă în cazul aşezarii de la
Csőszhalom acest nivel lipseşte cu desăvârşire). Prin urmare, extinderea şi generalizarea modelului
stratigrafic de la Herpály (nivel 5-Prototiszapolgár) se pune sub semnul întrebării.
Teza de doctorat a lui Adrian Gligor, Interferenţe culturale la sfârşitul eneoliticului din bazinul
mijlociu al Mureşului în lumina cercetărilor de la Ampoiţa-La Pietri şi Şeuşa-Gorgan (2014) este o
excelentă sinteză a sincronismelor culturale din eneoliticul din Transilvania14.
Florin Draşovean sintetizează problemele metodologiei de cercetare şi interpretare a datelor oferite de cronologia relativă şi absolută. Prin abordarea Bayesiana a datelor cronologiei absolute, folosind noi metode inovatoare de cercetare, redefineşte unele aspecte ale cronologiei neoliticului târziu
şi eneoliticului timpuriu din Banat şi Transilvania15.
O ultimă abordare a problemei aparține lui Victor Sava. Teza sa de doctorat intitulată Neolithic
and Eneolithic in the lower Mureș Basin, a apărut în 2015 la editura Mega din Cluj. Cartea analizează
manifestările culturale neolitice și eneolitice de pe cursul inferior al Mureșului. În lucrare colegul
Sava trece în repertoriu și analizează descoperirile Tiszapolgár. Cartea este un instrument de lucru
extrem de util, analiza fiind una mai generală, fapt datorat și vastului subiect abordat.
După cum observăm, cercetarea culturii Tiszapolgár în România are un lung istoric, pe parcursul
deceniilor au apărut monografii şi teze de doctorat, care în scurt timp au devenit lucrări de referinţă
pentru studierea eneoliticului din România. Totuşi remarcăm că aceste lucrări au câteva lipsuri care
Šiška 1968, 154-17.
Bader 1981-1982, 149.
9
Patay 1975, 1sqq.
10
Tasić 1979, 55sqq.
11
Iercoşan 2002, 9sqq.
12
Diaconescu 2009, 7sqq.
13
Raczky/Anders/ Siklósi 2014, 319-346.
14
Gligor 2014.
15
Draşovean 2013, 11-34; Draşovean 2014, 33-67; Draşovean 2015, 129-143.
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se datorează unor cauze obiective: 1. abordarea unui spaţiu geografic prea mare; 2. tendinţa de a
prezenta sinteze culturale pe spaţii vaste.
Teza de doctorat a lui Neţa Iercoşan este o lucrare de bază, practic o monografie a aşezărilor
Tiszapolgár din NV României. Moartea prematură a autorului l-a împiedicat în finalizarea cercetării
astfel în repertoriu sunt enumerate o serie de aşezări nesigure sau declarate sigure dar cu material
arheologic extrem de puţin, stadiul cercetării a rămas la nivelul anilor 1980-90, trebuie menţionată
şi lipsa bibliografiei străine.
Teza de doctorat a lui Dragoş Diaconescu este o lucrare temeinică, se bazează pe datele C14, analize Bayesiene şi configuraţii statistice. Prelucrarea şi serierea materialului se bazează aproape exclusiv pe materiale provenite de la Uivar şi Parţa, dar interpretarea datelor şi concluziile sunt extinse pe
spaţii geografice vaste astfel se bazează în mod deosebit pe literatura de specialitate şi mai puţin pe
materialul arheologic.
Adrian Gligor în teza lui de doctorat Interferenţe culturale la sfârşitul eneoliticului din bazinul
mijlociu al Mureşului în lumina cercetărilor de la Ampoiţa-La Pietri şi Şeuşa-Gorgan, ne prezintă
orizonturile şi interferenţele culturale din Transilvania în perioada eneolitică. Aşa cum sugerează
şi titlul lucrării, geneza, evoluţia şi sincronismele culturale pe întreg arealul Transilvaniei sunt privite în mare măsură din perspectiva culturilor Petreşti şi Ariuşd, reprezentate de cele două aşezări
Ampoiţa-La Pietri şi Şeuşa-Gorgan. Menţionăm folosirea insuficientă a noilor date şi informaţii
oferite de bibliografia maghiară.
Având în vedere perioada vastă pe care o parcurge prin lucrarea sa de doctorat, Victor Sava nu
are posibilitatea de a detalia problematica culturii Tiszapolgár. Autorul pune accentul pe prezentarea stadiului actual al cercetării, datorită în primul rând insuficienţei materialului arheologic de
care dispune, singura aşezare cercetată sistematic de autor a fost aşezarea de la Pecica-Est/Smart
Diesel. Este demn de remarcat realizarea unui repertoriu temeinic, analizele şi concluziile fiind
utile.

2. Problematica cercetării culturii Tiszapolgár
În ultima perioadă au apărut în literatura de specialitate o serie de sinteze. În aceste lucrări problematica culturii Tiszapolgár este tratată în mod exclusiv (Iercoşan 2002; Diaconescu 2009) sau ca
o parte dintr-un fenomen cultural mult mai complex (Gligor 2014; Sava 2015).
Ne confruntăm cu multe întrebări nelămurite legate de dezvoltarea internă, cronologia relativă
şi absolută a culturii Tiszapolgár care s-a bazat mai degrabă pe tipologia vaselor (I. Bognár-Kutzián,
aşezarea de la Lucska-Vincky) şi mai puţin pe observaţii stratigrafice. În urma săpăturilor arheologice efectuate de către Bognár-Kutzian Ida în necropola de la Basatanya pe baza tipologiei vaselor
s-a stabilit dezvoltarea internă a epocii cuprului: epoca cuprului timpuriu – cultura Tiszapolgár;
epoca cuprului mijlociu – cultura Bodrogkeresztúr-Hunyadihalom; epoca cuprului târziu – cultura Baden. Ida Kutzian datează epoca cuprului între 3300-2400 î.Chr., iar perioada TiszapolgárBodrogkeresztúr între 3300-2700 î.Chr.16
Pe parcursul timpului, istoriografia cercetării culturii Tiszapolgár, a fazelor de dezvoltare şi a
cronologiei interne, s-a modificat considerabil. Până când între anii 1950-1960 cronologia fenomenelor arheologice cunoscute din arcul carpatic era corelată cu zona Balcanilor, a Mării Egee sau cu
descoperirile de la Troia, apariţia primelor date C14 a determinat revizuirea cronologiei anterioare17.
Evžen Neustupny, pe baza datelor C14 calibrate, datează cultura Tiszapolgár între 4500-4000 și cultura Bodrogkeresztúr între 4000-3600.
În anii 1980 apar primele analize efectuate în cadrul necropolei de la Basatanya, aceste date sunt
corelate de către Bognar-Kutzian, L. Benkő, Bankoff H. şi F. A. Winter, cu tabelul cronologic a lui
16
17

Bognár-Kutzián 1963.
Raczky 1995, 51-61; Yerkes 2009, 1017-1109; Glaser 1996, 175-212.
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Neustupny18. Pe baza acestor date Kalicz Nándor prin tabele sugestive descrie răspândirea epocii
cuprului în Bazinul Carpatic, dezvoltarea internă a acesteia (Tiszapolgár urmat de Bodrogkeresztúr)
şi distribuţia geografică19.
În zilele noastre datele de AMS sunt corelate cu modelarea statistică a datelor de tip Bayesian.
Datele recalibrate de C14 corelate cu metoda Bayesiană, ne-au indicat o suprapunere parţială a
mormintelor Tiszapolgár de tranziţie şi Bodrogkeresztúr în cadrul necropolei de la Basatanya.
Noile date AMS publicate de Raczky Pál și Siklósi Zsuzsanna corelate cu metoda Bayesiană din
cadrul necropolelor Bodrokeresztúr de la Pusztataskony-Ledence (4340 î.Chr), RakoczifalvaBagi föld (4350 î.Chr.) ne indică o contemporaneitate parţială între cultura Tiszapolgár şi
Bodrogkeresztúr20.
Noile analize AMS a mormintelor de tip Bodrogkeresztúr din necropola Basatanya ne indică o
datare între 4300-4000 î.Chr.21 În urma acestor date se poate afirma că în nordul şi centrul Câmpiei
Ungare, culturile Tiszapolgár şi Bodrogkeresztúr parţial sunt contemporane astfel tipologia ceramicii nu este un factor cronologic determinant.
O altă abordare a cronologiei culturii Tiszapolgár ia în considerare apariţia metalurgiei în
Bazinul Carpatic. În opinia lui Gheorghe Lazarovici, apariţia epocii cuprului în Bazinul Carpatic e
strâns legată de şocul Vinča C22 care determină apariţia culturii Petreşti-Ariuşd în arcul carpatic. Gh.
Lazarovici atrage atenţia asupra faptului că dovezile şi argumentele prin care începutul metalurgiei
din zona noastră este legat de apariţia topoarelor mari şi a podoabelor din cupru nu sunt suficiente.
Pentru o mai bună înţelegere a evenimentelor din zona noastră şi din Balcani, ar fi nevoie de mai
multe analize de metale.
Florin Drașovean atrage atenţia asupra faptului că cronologia neoliticului şi eneoliticului este
strâns legată de secvenţele cronologice ale aşezării Vinča, această abordare e posibil să fie corectă
din punct de vedere cultural dar duce la inconsecvenţe cronologice. Primele dovezi clare despre
practicarea metalurgiei cuprului din România dar mai ales din Transilvania sunt legate de apariţia
grupului Foeni, este vorba despre piese mici, ornamente, ace etc. Bineînţeles această teorie contrazice idea larg răspândită că epoca cuprului începe cu apariţia pieselor mari din cupru de exemplu
topoare, totuşi se presupune că în zona Banatului deja în faza Vinča C se practica metalurgia din
cauza legăturilor strânse cu grupul Gradac23.
În Transilvania începutul epocii cuprului este asociat cu migraţia grupul Foeni, este vorba de o
migraţie venită din sud foarte dinamică şi agresivă (distrugerea aşezărilor vinciene sau încetarea
aşezărilor turdăşene) care în scurt timp pune stăpînire asupra resurselor saline şi de cupru din zona
Banatului şi a Transilvaniei. Grupul Foeni în faza a doua de dezvoltare pătrunde din zona Banatului
în Transilvania şi se dezvoltă în cultura Petreşti, prima cultură eneolitică din regiune24.

2.1. Dezvoltarea internă a Culturii Tiszapolgár
Bognár-Kutzián Ida deja în 1966 presupune existenţa unei faze de tranziţie între neoliticul târziu
și epoca cuprului timpuriu. Termenul de Proto-Tiszapolgár a fost familiarizat de către cercetătorul
slovac Stanislav Siška în 1968 în cazul sitului de la Lucska, unde nivelul respectiv este caracterizat
prin abandonarea aşezării de tip tell şi apariţia cimitirului separat de aşezare25.
18
Bognár-Kutzián 1985, 293-298; Benkő et alii 1989, 992-1002; Bankoff/ Winter 1990, 175-191; Raczky/Siklósi 2013,
556.
19
Kalicz 1988,75-103.
20
Raczky/ Anders/Siklósi 2014, 319-346.
21
Raczky/Siklósi 2013, 570.
22
Lazarovici 2014, 243-271. Compusă din elemente sudice şi locale (Turdaş, Zau).
23
Draşovean 2015, 129-143.
24
Draşovean 2015.
25
Siška 1968, 71-80.
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Bognar-Kutzian Ida împarte cultura Tiszapolgár în două faze principale şi două subfaze26:
• A – fază timpurie în care nu mai sunt folosite aşezările de tip tell (Pusztaföldvár, Darvas) şi apar
cimitire separate bine delimitate faţă de aşezare.
• A1 – cu multe elemente neolitice (Darvas, Derecske-Bikasdulo, Crna Bara)
• A2 – elementele neolitice dispar (Pusztafoldvar, Deszka A, Crna Bara)
• B – fază clasică cu toate caracteristicile acestei culturi
Pornind de la realităţile stratigrafice de la Berettyoujfalú-Herpály, unde nivelul 5, nivelul
Prototiszapolgár este o fază organică a nivelului 4, a grupului Herpály, cercetătorii P. Raczky şi N.
Kalicz ajung la concluzia că faza Proto-Tiszapolgár este de fapt Tiszapolgár A astfel cultura clasică
Tiszapolgár începe în faza Tiszapolgár B cum a presupus iniţial Bognár-Kutzián27. În determinarea
fazei B a Culturii Tiszapolgár, Kutzian Ida se bazează pe cimitirul de la Basatanya, însă mormintele de acelaşi orizont de la Hódmezővásárhely-Kotacpart şi Tiszaug conţin materiale Tiszapolgár şi
Bodrogkeresztúr în aceeaşi măsură.
În teza sa de doctorat Victor Sava atrage atenţia asupra faptului că sistemul adoptat pentru periodizarea culturii Tiszapolgár de către Bognár-Kutzián se bazează mai degrabă pe tipologia vaselor din
necropolele Tiszapolgár decât pe observaţii stratigrafice. Argumentul principal a Idei Bognár-Kutzián
în privinţa existenţei celor două faze a culturii Tiszapolgár se bazează pe observaţiile de la situl LucskaVinicky. Subdivizarea fazei A nu e susţinută de observaţiile stratigrafice din cadrul aşezărilor28.
Între anii 1977-1982, Kalicz Nándor și Raczky Pál au efectuat cercetări la Szegvár-Tűzköves, unde
nivelul 5 reprezintă perioada Proto-Tiszapolgár. Însă nivelul 5 de fapt e continuarea naturală a nivelurilor anterioare. Astfel Kalicz pune în discuţie sensul termenului de Tiszapolgár A, fiind de părere
ca şi B.-Kutzián că faza clasică a culturii Tiszapolgár începe în Faza B29.
Horváth Ferenc descrie fazele evolutive a sitului de la Gorzsa-Cukorhalom, unde în nivelurile superioare apare material ceramic care diferă în oarecare măsură de cele din nivelurile inferioare, Faza A
este considerată prima perioadă de tranziţie spre epoca cuprului timpuriu, mai târziu nivelul respectiv
este determinat ca aparținând fazei Proto-Tiszapolgár, care are strânse legături cu neoliticul târziu dar
apar şi elemente Tiszapolgár. Horváth atrage atenţia asupra faptului că determinarea fazelor neoliticului târziu, epoca cuprului timpuriu, Proto-Tiszapolgár este destul de complicată având în vedere că
caracteristicile lor apar una lângă alta, technica şi materialul fiind aceleaşi ca şi în fazele timpurii30.
În opinia lui Horváth, contradicţia între cronologia absolută şi tipologia ceramicii se datorează
diferenţelor zonale şi de timp. Cultura Tiszapolgár nu s-a dezvoltat în acelaşi ritm nici chiar în
aceeași regiune, şi cu un decalaj de aproape un secol. Cercetătorul este convins că, problema fundamentală a fazei Proto-Tiszapolgár constă în faptul că trăsăturile caracteristice pentru acestă fază sunt
destul de puţine, zonele la est de Dunăre ocupate de culturile Gorzsa, Herpály, Lengyel, Csőszhalom,
niciodată nu aparţineau unei arii comune cu zonele dominate de cultura Vinča (Banatul şi Backa)31.
În urma noilor analize AMS şi bayesiene efectuate de către Raczky Pál şi Siklosi Zsuzsanna, în
cadrul siturilor de la Rákoczifalva-Bivaly tó, Basatanya, Hajdúböszörmény-Ficsori tó au ajuns la
concluzia că materialul ceramic tipic pentru culturile Tiszapolgár şi Bodrogkeresztúr a coexistat în
acelaşi timp şi spaţiu, astfel tipologia vaselor şi diferenţele stilistice nu reflectă neapărat şi diferenţe
cronologice32. Raczky face o comparţie între aşezarea de la Polgár-Bosnyákdomb şi aşezarea de la
Csőszhalom, din punct de vedere cronologic cele două situri încetează în acelaşi timp. Situl de la
Csőszhalom nu are nivel Prototiszapolgár în timp ce situl de la Bosnyákdomb dispune de acest nivel
de locuire. Astfel orizontul Proto-Tiszapolgár nu apare în acelaşi timp şi în acelaşi loc. Nu putem
26
27
28
29
30
31
32

Bognar-Kutzian 1972.
Kalicz/Raczky 1984, 133.
Sava 2015, 197.
Kalicz/Raczky 1984, 133; Kalicz/Raczky 1987, 125.
Horváth 2014, 308.
Horváth 2014, 316.
Racky/Siklósi 2013, 567, 570.
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vorbi de o trecere uniformă la epoca cuprului. Această ipoteză este susţinută şi de recentele cercetări
de la Berettyóújfalu-Szilhalmon33.
În opinia lui Patay Pál, originile culturii Bodrokeresztúr se regăsesc în cultura Tiszapolgár, în
opinia lui e vorba de aceeaşi cultură cu două faze diferite34.
În literatura slovacă, cultura Tiszapolgár cu cele două orizonturi, Proto-Tiszapolgár şi Tiszapolgár,
sunt încadrate în complexul cultural Polgár, faza III care este divizată în două subfaze IIIa și IIIb,
acestea corespund celor două orizonturi culturale Proto-Tiszapolgár şi Tiszapolgár. Având în
vedere faptul că nu s-a realizat o separare pe faze a acestei culturi numai pe baza celor două nivele
ale sitului de la Tibava (fazele B1-faza timpurie, B2-faza târzie a culturii Tiszapolgár), astfel faza
Proto-Tiszapolgár a rămas în afara sistemului cronologic. S-a creat o situaţie incertă în care dacă
introducem faza Proto-Tiszapolgár în acest palier cronologic ea devine contemporană cu orizontul
Tiszapolgár timpuriu35.
În opinia lui Gheorghe Lazarovici, cultura Tiszapolgár are trei faze: timpurie, mijlocie şi târzie. În
faza A timpurie apar multe elemente neolitice, faza B mijlocie constituie faza clasică, faza C, o etapă
târzie unde apar deja elemente ale culturii Bodrogkeresztúr36. Şi în privinţa acestei ultime faze au
apărut mai multe opinii diferite. Sabin Adrian Luca şi Neţa Iercoşan sunt de părere că e vorba de o
tranziţie spre cultura Bodrogkeresztúr, încadrând acestă fază în evoluţia culturii Bodrogkeresztúr, în
opinia lor finalul culturii Tiszapolgár şi debutul culturii Bodrokeresztúr sunt strâns legate de apariţia
oalelor cu două torți pe buză37. În opinia Idei Bognár Kutzián, nu putem vorbi despre o fază separată,
mai degrabă despre amestecul elementelor celor două culturi (în situl de la Deva-Ciangăi apar vase
Tiszapolgár şi Bodrogkeresztúr împreună)38.
Mai recent, Dragoș Diaconescu propune cercetarea materialului ceramic prin analiza de corespondenţă. Materialele din complexe sau nivele arheologice cu caracter închis sunt introduse în baze
de date iar valoarea lor cronologică este validată de analize C14 corelate cu metoda Bayesiană. În
opinia lui D. Diaconescu cultura Tiszapolgár are trei faze: A (4709-4544 î.Ch), B1 (4562-4413 î.Ch),
B2 de tranziţie (4326-4235 î.Ch.)

2.2. Sincronismele culturale ale culturii Tiszapolgár
Neţa Iercoşan stabileşte sincronismele culturale şi cronologia absolută pe baza bibliografiei Idei
Bognar-Kutzian, în opinia lui cultura Tiszapolgár se încadrează între anii 3500-3200 î.Chr.39.
În opinia sa se pot distinge următoarele orizonturi culturale:
Tiszapolgár A
Tiszapolgár B

Petreşti B – Cucuteni A3 – Gumelniţa A2 – Sălcuţa IIa – Vinča-Plocnik târzie –
Szopot – Lengyel III – Brodzany
Petreşti B – Cucuteni A4 – Gumelnița B1 – Sălcuţa IIb-c – depozitele de la Plocnik
– Ludanice timpurie

Gheorghe Lazarovici susţine teoria şocului Vinča C, practic este vorba de două valuri de migraţii
succesive, prima faza Vinča B2-C din care se naşte cultura Turdaş, a doua în faza Vinča C care se află
la geneza grupului Foeni40 (elemente puternic sudice) care evoluează spre cultura Petreşti. În opinia
lui se pot distinge următoarele orizonturi culturale41:
33
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Raczky/Anders/ Siklósi 2014, 332.
Patay 1975.
Diaconescu 2009, 78.
Lazarovici 2008, 14-15.
Iercoşan 2002, 172.
Bognar Kutzian 1975.
Iercoşan 2002, 182.
Lazarovici 2014, 245-246.
Lazarovici 2008, 339-400.
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Eneoliticul timpuriu faza Vinča B2 – Turdaș-CCTLNZIS – Foeni – Sălcuţa I – Protokrivodol – Ariuşd –
Cucuteni A1 – Precucuteni I-II – Bicske-Szopot (geneza cult. Lengyel)
Eneoliticul dezvoltat faza Vinča D sau D2 – Tiszapolgár– Petreşti AB-B – Sălcuţa II-IIIa – Precucuteni
III – Cucuteni A2-A4 – Cernavodă I – Gumelniţa A2-B1
Eneoliticul târziu
post Vinča – Tiszapolgár târziu – Bodrogkeresztúr A – Bodrogkeresztúr B – Sălcuţa IV – Orizontul toartelor pastilate – Cucuteni AB-B –Cernavodă I
Eneoliticul final
Coţofeni-Cernavodă III-Boleraz

Dragoș Diaconescu, pe baza analizelor AMS corelate cu metoda Bayesiană, încadrează cultura
Tiszapolgár între anii 4600-4200 î.Chr. În opinia cercetătorului se pot distinge următoarele orizonturi culturale42:
Tiszapolgár A
Tiszapolgár B1
Tranziţie
Tiszapolgár –
Bodrogkeresztúr

Petreşti AB-B – Cucuteni A2 – Gumelniţa A2 – Sălcuţa IIa-IIb – Vinča D1-D2 –
Lengyel III
Petreşti B – Cucuteni A3 – Gumelniţa A2-B1 – Sălcuţa IIc-III – Vinča D2-Lengyel
IV
Grupul Decea Mureşului – Petreşti B (final) – Cucuteni A4-AB1 –Gumelniţa B1 –
Sălcuţa III – Lengyel IV – Balaton Lasinja

Adrian Gligor în teza sa de doctorat prezintă un tabel cronologic foarte elocvent în care analizele
AMS sunt corelate prin metoda Bayesiană ţinând cont în acelaşi timp şi de observaţii stratigrafice şi
tipologice43.
UNGARIA

BANAT

TRANSILVANIA CARPAŢII S-E
Cucuteni A3/
Ariuşd 2
Cucuteni C

OLTENIA
Salcuţa IIc-III-IV
Tiszapolgár B2/H I

Cucuteni A2
Ariușd 2
Cucuteni A2Ariușd 1
Foeni
Cucuteni A1Ariușd 1
Turdaș III-Iclod III Cucuteni A1
Turdaș III-Iclod III Pre-Cucuteni 3

SalcuţaIIb
Tiszapolgár B1
Sălcuţa IIa

4200 Tiszapolgár B2
Sălcuţa IIc-III, IV Petreşti B/
Bodrogkeresztúr A Tiszapolgár B2?H I Tiszapolgár B2
Decea Mureşului/H
I
4300 Tiszapolgár B1
Tiszapolgár B1
Petreşti A-B
Bodrogkeresztúr A
Tiszapolgár B1?
4400 Tiszapolgár B1
Foeni
Foeni-Petreşti A
4500

Tiszapolgár A

Foeni

4600 Tiszapolgár A
Foeni
4700 Proto-Tiszapolgár? Foeni

Sălcuţa I
Sălcuţa I
Sălcuţa I?

2.3. Observaţii și concluzii privind stadiul actual al cercetărilor
Noile date recalibrate de radiocarbon intră in contradicţie cu viziunea liniară a cronologiei tradiţionale bazată pe tipologia ceramicii şi ne indică în unele cazuri paralelisme între anumite tipuri de
ceramică44. Astfel rămâne în dezbatere problema determinării fazei Proto-Tiszapolgár sau A1 după
Kutzián, şi contemporaneitatea culturii Tiszapolgár cu cultura Bodrogkeresztúr45.
Observaţiile stratigrafice legate de existenţa fazei Proto-Tiszapolgár, efectuate de Raczky Pál în
cadrul aşezărilor de la Polgár-Bosnyákdomb şi tell-ul de la Csőszhalom, pun sub semnul întrebării idea de tranziţie uniformă şi liniară din neoliticul târziu la eneolitic, cel puţin în zona Câmpiei
Maghiare46. Descoperirile de la Rákoczifalva şi Hajdúböszörmény-Ficsori tó, datate cu analize AMS
42
43
44
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Diaconescu 2009, 259-260.
Gligor 2014, 183, fig. 11.
Horváth 2014, 316.
Raczky/Siklosi 2014, 337.
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şi nuanţate cu analize Bayesiene ne indică ideea de contemporaneitate între culturile Tiszapolgár şi
Bodrogkeresztúr cel puţin în prima parte de evoluţie a culturii Bodrogkeresztúr47.
Cultura Tiszapolgár din România a fost cercetată mai degrabă prin prisma analizei orizontale,
acoperind astfel spaţii geografice întinse şi perioade îndelungate de timp.
Suntem de părere că merită cercetate şi ariile geografice mai restrânse, studierea regiunilor,
microregiunilor dintr-o perspectivă a „cercetării verticale”:
– poziţionarea, structura şi dezvoltarea grupurilor de aşezări într-un spaţiu geografic sau cadru
natural bine delimitat.
– poziţionarea, structura, dezvoltarea internă a aşezărilor
– cercetarea locuințelor şi a anexelor gospodăreşti
– cercetarea sistemului de habitat
– studierea identităţii acestor populaţii preistorice (sau studierea exprimărilor identitare ale acestor populaţii preistorice) prin intermediul culturii materiale / în cazul în care este posibil)
– Analize AMS, bioarheologice, arheogenetice
Dragoș Diaconescu în lucrarea sa de doctorat constată că pe parcursul ultimilor ani numărul
siturilor de tip Tiszapolgár din România a crescut semnificativ la 194 situri sigure, 54 nesigure şi 81
puncte în care s-au găsit numai topoare. Totuşi, datorită metodelor de cercetare sau nepublicarea
stratigrafiei şi materialelor arheologice, 50% din situri nu au poziţie cronologică48.
Numeroase probleme se constată şi pe plan local. Moartea prematură a lui Neţa Iercoşan a împiedicat publicarea în întregime a materialului arheologic de tip Tiszapolgár, o bună parte din materialul ceramic provenit din cercetările domniei sale stă de aproape două decenii în depozitele muzeului, nepublicat. Perieghezele arheologice ne indică o concentraţie însemnată de aşezări în Câmpia
Someşului, un număr semnificativ din aceste situri sunt semnalate încă din anii `60-`70-`80 şi sunt
observaţii nesigure, cu puţine materiale arheologice.
Drept urmare este absolut necesară verificarea acestor puncte nesigure şi îmbogăţirea repertoriului arheologic a zonei studiate cu noi situri arheologice.
O problemă esenţială legată de studierea culturii Tiszapolgár o reprezintă numărul redus al cercetărilor arheologice sistematice, dedicate în mod exclusiv acestei culturi. Sondajele arheologice
efectuate în anii `80-`90 de către Németi János şi Neța Iercoşan au suprafeţe relativ reduse. În majoritatea cazurilor lipsesc observaţiile stratigrafice sau date referitoare la distribuţia internă a complexelor arheologice şi relaţiile lor contextuale. În acest context sunt de remarcat cercetările lui N.
Iercoşan de la Carei-Cozard, efectuate în anul 1983, unde, după observaţiile stratigrafice, avem un
strat de cultură consistent de aproape 1 m, format dintr-un strat eneolitic ce suprapune un strat neolitic târziu, atribuit aspectului Herpály49.
O abordare interesantă a problematicii culturii Tiszapolgár se leagă de numele lui W. Parkinson,
prin cercetarea identităţii şi a dezvoltării interne sociale a comunităţilor preistorice50.
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Date arheologice despre cunoașterea siturilor
culturii Baden în Valea Ierului
Zoltán Katócz
Abstract: The purpose of this sketch is to present several settlement and cultural-archeological data linked
to the Ier Valley from the Late Copper Age. The settlement processes in this region already discerned in the
Neolithic, with a specific economic character which later populations could follow. However, the Baden
communities practiced an economy based on animal husbandry. For this reason people of this culture has
frequently changed locations, due to the shepherd-based lifestyle. Presumably, this is one of the reasons
why we have numerous settlements in this area, but on the other hand, we must consider a large population growth during this period. The main theme of our paper is to identify the exact number of the settlements, and their position related to the environmental factors. For a better understanding of the settlement
expansion and their dynamic evolution, we had to use palynological results for the lowland area. This may
offer important evidence in the reconstruction of the prehistoric aspect of the Ier Valley.
It is possible to study continuously a settlement into a further stage by collecting all the landscape archaeological and the material culture data. In the same time, it is necessary to study the geographic area, to
catalogue the sites and analyze the possible intercultural relations. This will provide us with new perspectives for the settlement research for this well-defined micro-region. In the present stage of research, there
were nineteen Baden sites recorded and one of these can be dated to the Cernavodă III period. The rest of
the Late Copper Age settlements can be framed chronologically to the classic phase of the Baden culture.
The ornamental motives on the finds were extremely diverse, due to the shape of the pottery, functional
use, and technical benefits. The list of Baden-type discoveries has increased considerably compared to the
previous years. For the better understanding of the Baden communities’ habitat in the northwestern part
of Transylvania, further surface research is required in the neighboring area.
Cuvinte cheie: cultura Baden, epoca cuprului, Eneolitic, Valea Ierului, situri.
Keywords: Baden Culture, Copper Age, Eneolithic, Ier Valley, sites.

Introducere
În vederea cunoașterii comunităților eneolitice târzii aparținând culturii Baden este importantă
cercetarea cadrului geografic și hidrografic, respectiv geologia Văii Ierului. Schițarea condițiilor
naturale ale microregiunii oferă noi informațiiprivind habitatul preistoric1. Hărțile militare Iosefine2,
de la finalul secolului al XVIII-lea, sunt instrumente utile al reconstituirii mediului ambiant premodern. Condițiile de habitat, alături de analiza culturii materiale al comunităților Baden, sunt elemente cheie al determinării structurii sistemului așezărilor3.
Reconstituirea mediului ambiant și identificarea resurselor naturale accesibile la rândul lor ajută
la înțelegerea modului de viață al comunităților. Toate aceste observații contribuie, la rândul lor, la
evaluarea corectă a datelor obținute în urma cercetărilor clasice de teren, localizarea și încadrarea
corectă a acestora din punct de vedere al cronologiei siturilor fiind extrem de importantă.4
Molnár/Bíró 1996, 15-16.
Pók 1998, 5, 7.
3
Dani/Horváth 2012, 18-19, 21, 23
4
Ultima lucrare monografică care se ocupă cu așezările culturii Baden a fost publicată în 1978 de către Petre Roman și
Ioan Németi (Roman/Németi 1978, 14-18). Cu toate că este o sinteză extrem de semnificativă privind cultura Baden în
1
2
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Cu ocazia cercetărilor întreprinse, am analizat siturile Baden din nord-vestul Transilvaniei5,
atenția noastră fiind îndreptată în special asupra unor microzone din județul Satu Mare și nordul
județului Bihor (Pl. I/1). Microregiunile studiate, reprezentând părți integrante ale Câmpiei Tisei
Superioare, au jucat un rol important în relațiile socio-culturale și de schimb direcționate est-vest.
Problematica teritoriilor cu altitudini mai mari precum Maramureșul și zona Sălajului a fost tratată
doar tangențial, deoarece acestea au fost controlate de purtătorii culturii Coțofeni6.

Cadrul geografic
Valea Ierului se află din punct de vedere topografic pe teritoriul sud-estic a văii superioare a
Tisei7, totodată ocupând un loc organic în Câmpia Panonică8, situată la marginea vestică a teritoriului actual al României (Pl. I/2). În literatura de specialitate, această regiune se numește Câmpia
de Vest sau Câmpia Banato-Crișană9. Valea Ierului este o tasare naturală fracționată de numeroase
pâraie, care este mărginită la sud de câmpia înaltă a Ierului. Aceasta din urmă este o zonă tranzitorie
între părțile mai joase ale văii Ierului și piemontul Codrului10. Ierul are mai multe izvoare în zona
Dealurilor Tășnadului11 astfel este alimentat de mai multe pâraie mici, cum ar fi Sechereșa (Szekerespatak), Ganaș (Gánás-patak)12 și Cehăluț (Csaholy-patak)13. Prin urmare, se poate observa o regiune
care susține relații directe comerciale și sociale cu zonele învecinate, urmând cursul râurilor mai
mari. Lungimea actuală a Ierului este de 107 km și alimentează Bazinul Barcăului14, datorită direcției
de curgerespre sud-vest.
Valea Ierului este o regiune de tranziție de la deal la câmpie, fiind segmentată de zone mlăștinoase
inundabile15, având altitudini mai joase față de teritoriile învecinate, cum sunt Câmpia Careiului și
Dealurile Sălacea-Săcueni. Astfel, Ierul se situează între două forme geografice bine conturate, cu o
lungime de 85 km, iar lățimea variează între 5 și 15 km16. Aspectul actual l-a obținut în urma mișcările
tectonice lente17. Înainte de lucrările de hidroameliorații, Valea Ierului era o zonă mlăștinoasă18, doar
grindurile mai înalte fiind propice stabilirii de așezări, zonele mai joase fiind des inundate de revărsarea afluenților râului Ier19. Apa Ierului se varsă în Barcău, astfel este una dintre cele mai importante
artere de comunicații spre Valea Crișurilor20. Primele lucrări de hidroameliorare ale Ierului au început la finalul sec. al XIX-lea, însă lucrările majore au pornit mult mai târziu, în 1967, fiind finalizate
zona văii Ierului, nu au fost făcute referiri legate de structura și evoluția așezărilor pe plan microregional. Un studiu care
atinge această temă a fost publicat acum mai mult de un deceniu (Sava 2008, 48-52).
5
Noțiunea de nord-vestul Transilvaniei, din punct de vedere geografic, se referă la unitatea teritorială formată din
Câmpia Careiului, Valea Ierului, Câmpia Crasnei (Posea 1982, 32, 34-35, 42; Posea 1997, 11-18; Karácsonyi 1995, 7-9;
Szabó 2012, 71-74; Molnár 2014, 13-14, nota 46).
6
Roman 1976, 13-14; Kalmar 1983, 61-62; Ciugudean 2000, 16-19; Bejinariu 2013, 81-82;
7
Râul Tisa izvorâște din Carpații Păduroși (Ucraina), având două brațe și formează cel mai mare bazin/rezervor hidrografic (157.186 km2) al Bazinului Carpatic (Dövényi 2012, 194). Cele mai importante râuri de pe teritoriul fostului comitat Sătmar (Zathmar) au fost Someșul și Tisa, cel din urmă marcând linia nordică a graniței. În urma inundațiilor de
primăvară o suprafață întinsă era acoperită de ape, astfel accesul între așezări era suspendat, pentru un interval de 15-20
de zile (Pók 1998, 8).
8
Posea 1997, 30.
9
Karácsonyi/Negrean 2012, 179.
10
Konecsny/Horváth 2016, 119.
11
Karácsonyi 1994-1995, 198.
12
Mór 1901, 131.
13
Ardelean et al. 2014, 19.
14
Karácsonyi 1994-1995, 198.
15
Pók 1998, 9.
16
Karácsonyi 1986-1987, 379.
17
Karácsonyi 1995, 8.
18
Ardelean 1998, 12.
19
Karácsonyi 1994/1995, 222.
20
Konecsny/Horváth 2016, 78.
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în cursul anilor 1969 și 197021. În urma regularizării efectuate în vederea prevenirii inundațiilor, o
serie de terenuri au fost introduse în circuitul agricol.
Paleomediul la mijlocul pleistocenului devine valea de scurgere a Tisei22, Someșului și Crasnei,
acoperind acest teritoriu cu un debit însemnat de apă cu mișcări lente23. Astfel acest culoar juca rolul
unui bazin de acumulare24 a apelor până la Valea Crișului25. Datorită mișcărilor neotectonice, nivelul
Văii Ierului s-a ridicat la sfârșitul holocenului, astfel înălțimea generală a zonei a crescut considerabil față de altitudinea Câmpiei Someșului26. În urma acestora Tisa își schimbă direcția curgerii27
spre nord28, apoi se îndreaptă spre Bazinul Panonic. Culoarul a fost ocupat doar de pârăul Ier29, formând numeroase meandre și creând imense terenuri mlăștinoase30. Astfel, evoluțiile geologice sus
menționate, au determinat lățimea actuală a văii și înălțimea semnificativă a teraselor pe cele două
maluri.
Cu toate că doar Ierul și afluenții săi alimentau cu ape curgătoare această vale tectonică, teritoriul
a rămas în continuare în pericol de inundații. În perioada pleistocenului, datorită sedimentării31,
s-au format grinduri de nisip mai înalte32, cu un caracter strategic în perioadele inundabile, potrivite
pentru stabilirea așezărilor de lunga durată. Astfel de observații putem face în cazul așezărilor de pe
partea dreaptă a Ierului, deoarece pe aceste terase de pe malurile apelor s-au înființat așezări succesive, într-un mod linear, cum ar fi Andrid (Endréd), Dindești (Érdengeleg), Irina (Iriny), Portița
(Portelek) și Vezendiu (Vezend).
Vegetația văii se poate împărți în patru etape, pe baza analizelor palinologice33, ce oferă date potrivite pentru procesul de înmlăștinire. În cadrul cercetărilor noastre atingem etapa a treia a perioadei
geologice a teritoriului numită faza stejarului mixt (5500-2500 BC) asociat cu carpen34. Aceasta se
datează în prima jumătate a etapei atlantice35, când temperatura aerului rămâne în continuare mai
caldă, însă crește procentul precipitațiilor36. Spre finalul epocii au apărut deja cerealele mai mari37
și polenul florei specifice apelor stătătoare38. La finalul pleistocenului39 apele subterane dar și cele
curgătoare de suprafață au trecut prin mari schimbări40. Așadar de la începutul holocenului speciile
de arbori foioase câștigă teren în zonele joase41.
În unele locuri nivelul regiunii Nirului42 a crescut, în timp ce la vest, nivelul județelor Bereg și
Sătmar (Ungaria) se tasează încet43, astfel apele fluviale au năpădit cu ușurință zona Văii Ierului. În
Szabó 1980, 444; Ardelean 1998, 5.
Dövényi 2012, 194-195.
23
Ardelean et al. 2014, 5-6.
24
Ardelean 1998, 5; Ghinea 2002, 716
25
Karácsonyi 1986-1987, 379.
26
Karácsonyi 1994-1995, 196.
27
Dövényi 2012, 195.
28
Bogdan/Diaconeasa 1960, 142.
29
Bader 1978, 9, 12.
30
Karácsonyi 1995, 8.
31
Bogdan 1957, 359.
32
Bader 1978, 12.
33
Németi/Molnár 2002, 40; Ardelean/Karácsonyi 2008, 17. În același timp au apărut specii care preferă umiditatea, cum
ar fi salcâmul (Salix), srinul (Alnus), plopul (Populus) și altele (Bader 1978, 12).
34
Bogdan/Diaconeasa 1960, 147-148; Borsy 1961, 124-125, 62. ábra.
35
Ardelean/Karácsonyi 2008, 18.
36
Bogdan/Diaconeasa 1960, 150-151; Járai/Komlódi 1987, 44-46.
37
Zólyomi 1952, 511; Járai/Komlódi 1987, 45.
38
Bogdan/Diaconeasa 1960, 150-151;
39
Cârciumaru 1980, 41-54, Tabel 4-5, Fig. 1; Cârciumaru 1996, 9.
40
Bogdan 1957, 362-365; Rónai 1985, 72; Karácsonyi 1994-1995, 196-199; Konecsny/Horváth 2016, 52.
41
Wilies 1994, 774, 776; Sümegi 2003, 114; Sümegi et al. 2007, 245.
42
Boros 1932, 5-6; Soó 1935, 218-219; Csinády 1954, 684-685; Csinády 1953, 448; Karácsonyi 1975, 231; Rónai 1985,
333; Karácsonyi 1994-1995, 196; Karácsonyi 1995, 8; Sümegi 1996, 152-153; Sümegi 2003, 151; Sümegi et al. 2003, 108;
Ardelean/Karácsonyi 2008, 8; Dövényi 2012, 196; Konecsny/Horváth 2016, 52.
43
Borsy 1959, 255.
21
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urma schimbării condițiilor hidrologice, unele zone au creat condiții favorabile pentru înființarea
așezărilor permanente, în timp ce alte microzone sunt depopulate datorită factorilor de mediu
extrem. Numeroase populații preistorice s-au așezat în această zonă, datorită condițiilor hidrografice, cum este și cazul comunităților culturii Coțofeni, deoarece acestea au ajuns în Valea Ierului din
zona Munților Apuseni urmărind linia cursurilor Crasnei și Crișului44.
Aspectul hidrologic al regiunii s-a schimbat drastic în urma lucrărilor de hidroameliorații45 realizate între anii 1968 și 196946. În urma canalizării Ierului, sistemul ecologic al zonei s-a schimbat
considerabil47. S-au creat terenuri potrivite pentru agricultură prin desecarea zonelor mlăștinoase.
Datorită despăduririi și amenajării teritoriului în urma activităților antropice, flora și fauna specifice
regiunii sunt pe cale de dispariție. Aceste fenomene negativeau fost documentate și în alte microregiuni, pe baza studiilor palinologice și botanice48.

Repertoriul așezărilor
Luând în considerare cercetările de teren ale lui Németi János efectuate pe parcursul mai multor
decenii, precum şi analiza vestigiilor arheologice aflate în depozitele muzeelor din Carei, Oradea
şi Satu Mare, putem contura evoluția istorică a habitatului culturii Baden din spaţiul văii Ierului.
Siturile arheologice reperate sunt următoarele:
Unimăt (Újnémet)
Localitatea se situează pe latura sudică a județului Satu Mare (Pl. II/1), la o distanță de 12 km spre
est de orașul Tășnad. Din punct de vedere geografic, localitatea se află la marginea estică a Dealurilor
Tășnadului, peste care trece pârâul Ier. Conform hărților militare din secolul al XIX-lea, cursul superior al Ierului se numea Pârăul Sechereșa (Szekeres-patak). Pârăul Ganaș aflat în apropiere, se varsă
direct în Sechereșa49. Prima atestare documentară a așezării medievale datează la sfârșitul secolului
al XIV-lea50. Denumirea satului provine de la foștii locuitori de etnie germană51.
Unimăt – Dâlboci (Újnémet – Dâlboci): Situl preistoric se află la mai puțin de 2 km distanță spre
nord de localitatea modernă, pe partea sudică a căii ferate dintre Carei și Zalău. Acest punct de
interes arheologic se întinde pe malul stâng al fostului pârâu Sechereșa – un afluent al pârâului Ier –
unde au ieșit la iveală mai multe complexe arheologice52. În scopul cunoașterii situației stratigrafice
mai detaliate a zonei amintite au fost desfășurate cercetări arheologice în două faze.
În vara anului 1968 au fost realizate cercetări de suprafață în zonă, fiind găsite materiale puține
la număr, ce conțin și câteva fragmente badenoide, aflate la Muzeul Municipal Carei. Săpături arheologice au avut loc în luna iunie al aceluiași an, sub conducerea lui Sever Dumitrașcu. Cercetarea
zonei s-a realizat prin deschiderea a trei secțiuni paralele cu canalul de drenaj. În secțiunile numite
S.II și III nu au fost descoperite materiale arheologice în poziții nederanjate. Însă în secțiunea S.I,
la o adâncime aflată între -1.45-1.50 m (față de nivelul de călcare în acel moment), apare un strat
de culoare negru-gălbui, ce conținea o cantitate însemnată de materiale de tip Coțofeni53 și Baden.
Roman/Németi 1978, 20-21, 48-49.
Ierul nefiind canalizat și îndiguit în continuare a produs inundații mai mari în aprilie 1912, august 1913, aprilie 1919,
însă lucrări serioase de anvergură nu s-au întreprins (Szabó 2012, 19).
46
Această perioadă reprezintă ultima fază a lucrărilor de hidroameliorații (Szabó 1980, 444; Ardelean 1998, 5) din zona
sudică a județului Satu Mare.
47
Karácsonyi 1986-1987, 379; Ardelean et al. 2014, 6.
48
Molnár/Bíró 1996, 15-17.
49
Mór 1901, 131.
50
Bura 2008b, 350.
51
Mór 1902, 722-723.
52
Németi 1999, 17, Fig. 11.
53
Ordentlih 1973, 220; Din acest strat a pornit o groapă de provizii, ce conținea o cană decorată cu împunsături succesive
într-o stare fragmentară (Dumitrașcu 1969, 41-42, Fig. 3).
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Materialul arheologic descoperit a fost trimis la Muzeul Țării Crișurilor din Oradea54. Din acest sit
arheologic cunoaștem de asemenea materiale neolitice55, din epoca bronzului mijlociu56 și târziu57,
precum și fragmente ceramice datate în secolele IX-X58.
Ghenci (Gencs)
La nord-est de satul Tiream, există o serie de grinduri ce se înalță deasupra zonelor inundabile,
fiind înconjurate de mlaștini, asemenea unor insule. Satul Ghenci59 se află într-o asemenea zonă,
cu o altitudine mai mare, între Câmpia Careiului și Valea Ierului (Pl. II/2). Pe vremuri, zona a fost
străbătută de numeroase pâraie existând și o serie ape stătătoare. Cea mai însemnată apă fiind pârâul
Kecskés60, ce se varsă în Valea Mare61 (cunoscut de altfel și sub numele de Pârâul Ier) în apropierea
satului Tiream. În verile mai călduroase pâraiele mai mici au secat, ele dispărând integral în urma
lucrărilor de asanare din secolul XX. Conform hărților militare Iosefine, colinele mai înalte din zonă
au fost intens locuite, fiind înconjurate de mlaștini. Din acest spațiu geografic cunoaștem materiale
arheologice foarte variate: neolitic62, epoca cuprului (Tiszapolgár), bronz timpuriu (Sanislău), bronz
târziu (Hajdúbagos)63, epoca fierului64 și morminte de incinerație datate în secolul V65. Totodată au
fost descoperite și câteva obiecte de bronz66, fragmente ceramice din epoca romană67 și vase datate
în sec. VIII-X68.
Ghenci – Păpuriște mic și mare (Gencs – Kisésnagy Gyékényes): La o distanță de 25-35 m, de la
marginea satului, în direcția nord-vest, s-au descoperit fragmente ceramice preistorice. În antichitate
a fost un deal mai înalt înconjurat de pâraie și mlaștini. Din acest punct au fost colectat fragmente
ceramice de tip Baden, cu ocazia cercetărilor de suprafață efectuate în 15 martie 199769.
Ghenci – Sic (Gencs – Szík): Cunoaștem o așezare Baden, la marginea nord-estică a satului
Ghenci, în apropierea drumului de câmp care duce la Moftinu Mic. Din punct de vedere administrativ această zonă este în imediată vecinătate cu limita ariei Careiului. În urma săpării unui canal
pentru drenarea apelor de câmpie au ieșit la iveală cantități însemnate de materiale ceramice și
osteologice70.
Tiream (Mezőterem)
Localitatea se află pe una dintre terasele malului drept al Văii Ierului, la o distanță de cca 7,5 km
spre sud de Carei (Pl. II/3). Din împrejurimile satului Tiream71, cunoaștem mai multe situri preistorice72, deoarece dealurile mai înalte ce se ridică deasupra zonelor mlăștinoase oferă condiții optime
pentru stabilirea așezărilor. Pe partea sudică a localității curgea Pârâul Tiream (Terem-patak), în
Roman/Németi 1978, 18, Pl. 60, 61, 64-68, 69/1-3.
Dumitrașcu/Luca 1995, 45, Fig. 1-2.
56
Ordentlich 1971, 30.
57
Németi 1978, 115; Bader 1972, 517; Bader 1978, 130;
58
Dumitrașcu 1978, 66-67.
59
Sursele timpurii scrise datează localitatea între anii 1290-1300 (Németh 2008, 97-98).
60
Bura 2008, 247.
61
Pók 1998, 51.
62
Németi 1986-1987, 26-27, Fig. 24/1-3.
63
Németi 1999, 72.
64
Crișan 1964, 100-102, Fig. 7; Crișan 1966, 67-71, Fig. 28; Németi 1982, 130.
65
Németi 1969b, 121-123, Pl. XXXVI; Németi 1967, 505-506, Fig. 4-5; Németi 1983, 134.
66
Bader 1978, 125, Pl. XXXVI/11; Iercoșan 1984, 121-122, Pl. I; Németi 1999, 71.
67
Németi/Gindele 1997, 653-655.
68
Dumitrașcu 1978, 67; Németi 1992-1993b, 57.
69
Németi 1999, 72.
70
Németi 1992-1993b, 60-61, Fig. 7, 8/1.
71
Németh 2008, 305.
72
Roska 1944, 27; Horedt 1960, 114; Rusu 1960, 9, 14.láb.jegy; Németi 1969, 64-65; Ordenltich 1971, 30; Bader 1972, 517;
Bader 1978, 129; Ciarnău/Lazarovici 1985, 18, 20, Fig. 3-4; Németi 1996, 33-34; Fazecaș 1997, 57; Németi/Gindele 1997,
659-660; Németi/Molnár 2003, 23, 25, 28; Németi/Molnár 2014, 268, 270.
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timp ce valea Vetijgatului (Vetés-gát)73 se întinde pe partea nordică acesteia74. Încă în antichitate
așezarea era înconjurată de mai multe curgeri și zone mlăștinoase. În apropiere se întinde Valea
Barnodului (Barnódtó / Nádastó), care se varsă în Valea Mare (Nagyvölgy), la jumătatea drumului
spre Vezendiu75. Valea Mare este denumirea Pârâului Ier în secolul al XVIII-lea76. Pe baza hărților
militare austriece, drumurile de câmp care duc spre vest, au traversat Valea Ierului dar erau ușor
accesibile, cu toate că zona avea un caracter mlăștinos77. Însă trebuie să ținem cont că trecerea peste
Valea Ierului era posibil doar în anumite anotimpuri, când nivelul apelor nu inunda drumurile de
acces. Astfel zona Tireamului putea intra în relații directe (economice dar și sociale) cu teritoriile
localităților Căuaș (Érkávás) și Hotoan (Érhatvan).
Tiream – Via veche (Mezőterem – Régiszőlő): Situl arheologic se află pe un deal pe partea stângă
a pârâului Vetijgat (Terem-patak), la aproximativ 1,5 km distanță de șoseaua Carei – Tiream. În
urma perieghezelor efectuate în 21 iulie 1988, au fost descoperite sporadic fragmente ceramice tipice
culturii Baden78.
Vezendiu (Vezend)
Se află pe o terasă a malului drept al Văii Ierului (Pl. II/4), care este traversată de cursul pâraielor Zugău (Zúgó) și Bobușoarei79 (Bábasora). Localitatea se află la o distanță de 2 km de Valea
Barnodului80. Prima mențiune scrisă a satului se cunoaște din anul 121981. Pâraiele și curgerile mai
mici din zona Ierii au încetat să mai existe în urma lucrărilor de asanare. Siturile arheologice se concentrează pe latura nordică a localității, pe terasele mai înalte, ferite de eventualele inundații.
Vezendiu – situl nr. I. (Vezend – I. lelőhely): Situl se află la cca. 1,5 km distanță spre nord-est,
față de marginea satului, pe prima terasă a pârâului Tiream. Este un grind bine delimitat din punct
de vedere geografic, deoarece este mărginit de pârâul Barnod la nord și pârâul Tiream la est. Sunt
menționate din această zonă câteva fragmente ceramice de tip Baden (sau Coțofeni), care pot fi
găsite la Muzeul Municipal Carei, sub numerele de inventar 9413-941682.
Vezendiu – situl nr. II. (Vezend– II. lelőhely): În 27 august 1987, în urma cercetărilor de suprafață,
Ioan Németi a descoperit fragmentul unui mic vas ceramic aparținând culturii Baden. Pe baza descrierilor atașate la acest fragment, locul descoperirii este în zona podului Văii Barnodului. Ambele
puncte (V.I. și V.II.) se plasează pe aceeași terasă, la cca. 300 m distanță între ele. Fragmentele ceramice din cele două puncte de descoperire în mod evident provin din aceeași așezare. Însă nu putem
exclude posibilitatea că există o altă așezare Baden, la 2-3 km spre nord de Vezendiu în preajma satului Ianculești. Această zonă este înconjurată de numeroase dealuri, ce oferă condiții optime pentru
înființarea așezărilor. Este posibil că pârâul Barnodului, prin spălarea continuă a malului dealurilor
a transportat materialele ceramice ale acestor așezări până la zona podului șoseli Vezendiu – Tiream.
Portița (Portelek)
Localitatea se situează tot pe maul drept al Văii Ierului, la jumătatea drumului dintre Vezendiu
și Irina (Pl. II/5). Prima atestare scrisă a satului Portița83, e cunoscută din 1270, fapt ce poate fi legat
de donațiile lui Ștefan al V-lea (1270-1272), regele Ungariei84. Pășunile pe partea vestică a localității
73
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au fost inundate în fiecare primăvară și toamnă. Așezarea modernă este înconjurată de mai multe
dealuri mai înalte, în timp ce în partea estică Valea Ierului constituie o linie de apărare naturală.
Portița – Horgoș (Portelek – Horgos): Sub această denumire85 se cunoaște un deal pe partea estică a
localității, care are caracterul unei peninsule ce se înalță deasupra zonelor mlăștinoase a Ierului. Este
vizibilă o vale îngustă pe partea sud-vestică a dealului, în imediata apropiere a zonelor mlăștinoase.
Din această zonă, Ioan Németi a colectat fragmente ceramice de tip Baden timpuriu (Cernavodă
III?)86.
Irina (Iriny)
Satul Irina87 este una dintre așezările care au fost înființate pe malul drept al Văii Ierului (Pl. II/6).
Denumirea localității probabil este de origine slavă și prima atestare scrisă este din anul 121988. În
prezent, satul modern este slab populat. Pe vremuri, păduri dese au acoperit dealurile din apropiere,
iar spre sud s-au format numeroase zone mlăștinoase mai mici89. În urma perieghezelor efectuate
între anii 1980 și 1990, cunoaștem fragmente ceramice ce pot fi clasificate în diferite perioade
istorice90. În literatura de specialitate sunt menționate și materialele ceramice ale unei așezări care
datează din secolele VIII-IX91.
Irina – Drum principal (Iriny – Főút): În anul 2001 în urma săpării șanțului pentru instalarea
cablului optic de telecomunicații, au fost realizate săpături arheologice de salvare, când au ieșit la
iveală și câteva fragmente ceramice ale culturii Baden92.
Dindești (Érdengeleg)
Satul Dindești se află la marginea sudică a județului, pe o terasă a malului drept al văii Ierului93,
pe o altitudine de 115 m față de nivelul mării. Localitatea se află într-o vale îngustă (Pl. II/7), unde
se formează terenuri mlăștinoase în urma ploilor torențiale94. Cea mai timpurie mențiune scrisă se
cunoaște din anul 122195. În partea sud-estică a satului se afla castelul gintei dindeștienilor96, care a
fost identificat97 cu situl numit Cetate (Várdomb)98. Pe baza cercetărilor arheologice acest teritoriu
era populat în neolitic99, epoca cuprului timpuriu și de-a lungul epocii bronzului100. Aceste materiale
descoperite fac parte din colecția arheologică a medicului dr. Andrássy Ernő101.
Dindești – Grădina lui Negreanu (Érdengeleg – Negreanu kertje): Acest punct de interes arheologic102 se află în centrul satului Dindești, pe partea dreaptă a șoselei care duce spre Andrid. Situl
se află pe terasa stângă a pârâului numit Valea Morii (Malomtava-patak)103, care se afla pe terenul
privat al proprietarului Gavril Negreanu. În anii 1964 și 1965 au fost realizate săpături arheologice
Bura 2008b, 144.
Németi 1999, 24, Fig. 14.
87
Mizser 2001, 231; Bura 2008, 298-305.
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Németh 2008, 119.
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91
Dumitrașcu 1978, 68, Fig. 7/a; Németi 1983, 139, Fig. 8/7-8.
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de salvare104, astfel lângă materialele de epoca La Tène105 au fost identificate sporadic și fragmente
ceramice de tip Baden106.
Dindești – Vii (Érdengeleg – Szőlős): Situl arheologic se află pe partea stângă a șoselei care leagă
satele Dindești și Andrid. În anul 2001 au fost săpate șanțuri paralele cu drumul principal, pentru
cabluri optice de telecomunicații107. În urma săpăturilor de salvare, o cantitate însemnată de materiale ceramice Baden au ieșit la iveală dintr-o groapă de o mare întindere (5,2 × 4,7 m) și într-un
strat amestecat puternic cu chirpici108. Materialul arheologic se află în Muzeul Județean Satu Mare109.
Ceramica, aflată în curs de procesare, plasează situl în faza clasică a culturii Baden.
Andrid (Endréd)
Satul modern este împărțit în două de Pârâul Zimoiaș (Szimolyás)110, ce izvorește din preajma
satelor Resighea (Reszege) și Petrești (Mezőpetri), apoi trece pe lângă Pișcolt. Aceasta din urmă formează un lac (mlaștină) de mică întindere la 2 km spre nord de la Andrid și apare pe hărțile militare
sub denumirea de Feredeie (Füresztő). Jumătatea sudică a satului Andrid se întinde pe zonele mai
joase ale Văii Ierului, în timp ce latura nordică se află pe terasele malului pârâului (Pl. II/8). Poziția
geomorfologică a localității are o importanță deosebită, deoarece terasele mai înalte sunt ideale
pentru practicarea agriculturii, pe când zonele joase au oferit pășuni bogate. Pe vremuri, numeroase zone inundate și păduri întinse au îngreunat transportul terestru111. Prima oară medicul dr.
Andrássy Ernő atrage atenția asupra importanței istorice a zonei, în urma săpăturilor arheologice
realizate la promontoriul numit Dealul Taurului (Bikadomb), aflat în sudul localității112. Astfel se știe
că situl amintit a fost locuit din epoca bronzului timpuriu,113 cum au atestat și materialele din complexele arheologice ale comunității grupului cultural Sanislău.114În cadrul perieghezelor ulterioare
au fost descoperite un topor șlefuit cu gaură de înmănușare, datat în epoca cuprului115.
Andrid – Drumul Poștei (Endréd – Posta út): Pe prima terasă a Văii Ierului se află un deal de o
mare întindere (aproximativ 2,5 – 3 km circumferință), pe latura sudică a localității. Acest sit arheologic116 a fost identificat în anul 1996, în urma perieghezelor realizate de arheologul Ioan Németi,
când a colectat între altele și materiale ceramice ale culturii Baden117. Zona a fost înconjurată de
pâraiele Zimoiaș și Ier, așadar avea aspectul unei insule cu sistem de protecție naturală. Zona a fost
intens locuită de-a lungul preistoriei datorită importanței strategice a acesteia.
Vășad (Vasad/Érvasad)
Satul Vășad118 se află de asemenea pe terasele malului drept al Văii Ierului, în județul Bihor.
Datorită poziției sale geografice poate fi clasat în rândul așezărilor Câmpiei Careiului, deoarece se
află mai spre nord de malul Văii Ierului (Pl. II/9). Satele vecine, prezentate mai sus, s-au format, fără
excepție, pe primele terase al Văii Ierului, în timp ce satul Vășad nu are contact direct cu valea tectonică. Însă și în prezent este o regiune bogată în pâraie și curgeri, care se varsă în Valea Ierului. Lângă
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satul Resighea (Reszege) izvorăște Pârâul Ierul Rece (Bekes-völgy / Pap-völgy / Kishideg-völgy) și
se varsă la sud de Vășad în Pârâul Ierul Morii (Hideg-völgybe). Lângă satul Pișcolt izvorăște Pârâul
Topile / Rât (László rét / Ógat / Zónat-patak), care se varsă în Valea Ganoș (Szökdöső-rét / Gánasrét) în apropierea satului Vășad. Ambele pâraie pot fi caracterizate printr-o mișcare lentă a apei, însă
cu puțin spre sud un nou pârâuValea Galoșpetreu (Szion / Vizi malomerre) se leagă Valea Ganoș,
după care cu un debit mare se vărsau în Valea Ierului.
Se poate vedea cum cadrul geografic și rețeaua hidrologică a teritoriului oferă condiții mai mult
decât optime pentru înființarea așezărilor de lungă durată. Comunitățile locale puteau astfel să
interacționeze fără dificultăți deosebite cu așezările badenoide din Câmpia Nirului.Vășad și împrejurimile sale este o zonă bogată în vestigii arheologice, deoarece au fost descoperite atât materiale
neolitice timpurii119, cât și din epoca bronzului mijlociu120.
Vășad – Lutărie (Vasad – Agyagnyerő): În apropierea satului modern, în direcția spre sud, pe
malul stâng al pârâul Văii Ganoșului, cunoaștem o zonă mai înaltă. În cadrul săpăturilor arheologice
realizate în acest sit între anii 1981 și 1982, au fost descoperite materiale ceramice neolitice, din faza
târzie a culturii Pișcolt121. Observațiile stratigrafice au demonstrat că stratul neolitic este imediat sub
nivelul de cultură ce conține materialele badenoide122. Materialele ceramice de tip Baden, descoperite în urma perieghezelor ulterioare au atestat prezența stabilă a culturii în această așezare. De asemenea din zonă cunoaștem materiale ceramice de epoca bronzului târzie123 și de epocă romană124.
Vășad – Terenul Țiganilor / Cartierul Țiganilor (Vasad – Cigány-rét): Situl se află la 2 km spre
nord-vest de satul Vășad. Se întinde pe un deal mai înalt, pe terasa stângă a Văii Ganoșului. Zona
este protejată natural125, deoarece este înconjurată de două pâraie, Ganoș și Rât, care se întâlnesc
pe partea sudică a dealului, curgând împreună spre Valea Ierului. Prin urmare, doar dinspre nord
era accesibilă această insulă în formă de săgeată. Din zonă dr. Andrássy Ernő a colectat materiale
ceramice neolitice126. A fost descoperit sporadic și un fragment ceramic de tip Baden, care se află
în depozitul Muzeului Municipal Carei, sub numărul de inventar 1570127. Totodată, în literatura de
specialitate sunt amintite și materiale arheologice de epoca bronzului mijlociu a culturii Otomani și
de bronz târziu de tip Hajdúbagos128.
Sălacea (Szalacs/Érszalacs)
Se situează pe malul stâng al Văii Ierului, pe prima terasă a dealurilor Sălacea-Săcueni (Pl. II/10).
Din punct de vedere administrativ se află la marginea nord-estică a județului Bihor, la cca 16 km
distanță în linia aeriană de Valea lui Mihai. Satele vecine la nord sunt Andrid, Vășad, Galoșpetru
(Gálospetri), spre est Pir (Szilágypér), spre vest Otomani (Ottomány), iar la sud este mărginit de
dealurile Văii Barcăului. În prezent este centru de comună. Regiunea avea deja în secolul al XI-lea
un rol deosebit în transportul de sare129. Înaintea lucrărilor de asanare a fost înconjurată de zone
mlăștinoase greu de accesat, care cu mișcări lente s-au vărsat în Ier. Dealurile cu argilă roșiatică,
aflate în apropiere, oferă posibilități ideale pentru viticultură. Aici s-a născut ultimul polihistor al
Văii Ierului130, medicul dr. Andrássy Ernő la 10 aprilie a anului 1894131.
Sălacea – Várbóc (Szalacs – Várbóc): Pe latura nord-estică a satului se află un deal cu altitudini
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130
131

Lazaroivici/Németi 1983, 25, Fig. 1/1-7.
Ordentlich 1971, 31; Bader 1978, 130.
Lazaroivici/Németi 1983, 24;
Németi 1999, 42.
Németi 1990, 45, Fig. 17/19.
Németi/Gindele 1997, 662.
Pe hărțile topografice militare (1872-1884) dealul apare sub denumirea de Csonkás și Csonkaszik.
Ignat 1973, 16; Dumitrașcu 1974, 85.
Roman/Németi 1978, 14, Pl. 22/9.
Németi 1999, 42.
Györffy 1987, 664; Romhányi 2016, 268-270.
Németi 2013, 10-12.
Nánási 2003, 8; Németi 1999, 13-14.
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mai joase, care a fost înconjurat de ape stătătoare înaintea lucrărilor de asanare. Această zonă a fost
cercetată sistematic la sfârșitul secolului trecut, astfel au fost descoperite materiale neolitice132. Din
acest sit, Roska Márton a colectat materiale de epoca cuprului (eneolitică)133, însă nu a specificat
încadrarea culturală a acestora. Doar pe baza acestuia presupunem prezența culturii Baden în
zonă. Pentru clarificarea detaliată a situației cronologice a sitului, este necesar să realizăm cercetări de suprafață repetate. Din acest motiv momentan nu putem demonstra cu certitudine prezența
comunităților la finalul epocii cuprului în acest punctde interes arheologic. După cum s-a clarificat
în cele din urmă, acest teritoriu a fost identificat cu situl numit Pe deal (Domb)134.
Sălacea – Dealul Vida (Szalacs – Vidahegy). Importanța arheologică a sitului a fost accentuată
destul de devreme135, fiind un teritoriu de dimensiuni mici, cu o lungime de 110 m și cu o lățime de
aproximativ 90 m136. Medicul Andrássy Ernő a efectuat săpături arheologice repetate în acest punct,
în luna aprilie și octombrie a anului 1934137. Scopul cercetărilor ulterioare era cunoașterea mai detaliată a așezării de tip tell138, care a fost atribuită comunităților culturii Otomani139. În urma săpăturilor
arheologice realizate între anii 1964-1969, a fost clarificată situația stratigrafică a sitului140, astfel se
știe că nivelul inferior conținea materiale ceramice de epoca cuprului târziu141. Acest material ceramic de cantități însemnate al culturii Baden142 se află la Muzeul Țării Crișurilor din Oradea143.
Otomani (Ottomány)
Satul Otomani este așezarea eponimă a culturii clasice a epocii bronzului mijlociu, de altfel
este un sit discutat în literatura de specialitate de nenumerate ori144, datorită caracterului specific
al materialelor ceramice descoperite. Localitatea se află în județul Bihor, la cca 6 km distanță spre
sud de comuna Sălacea (Pl. II/11). Localitatea modernă se situează pe prima terasă a Văii Ierului,
pe Dealurile Sălacea-Săcueni. Cunoaștem trei situri din zonă, care au fost intens locuite în mijlocul
epocii bronzului, cum ar fi Cetatea de pământ (Földvár), Cetățuia (Várhegy) și Înainte de cetate /
Înainte de insulă (Elővár/Elősziget)145.
Otomani – Cetățuia (Ottomány – Várhegy): Prima oară Roska Márton realizează cercetări
arheologice la punctul numit Cetățuie146, care atrage atenția asupra faptului că așezarea a fost
locuită la finalul epocii cuprului147, probabil pe baza unui topor de cupru148. Această afirmația
Rusu 1971, 80; Ignat 1973, 14.
Roska 1925, 403; Roska 1942, 252.
134
Németi 1999, 34.
135
Roska 1925, 403; Roska 1942, 252; Nánási 2003, 55-58.
136
Ordentlich 1973, 105, Pl. XXVIII, Fig. 2.
137
Németi 2013, 15.
138
Ordentlich 1969, 463-464; Ordentlich 1971, 28; Ordentlich 1972, 63; Chidioșan 1974, 158-159; Chidioșan/Ordentlich
1975, 15-20; Gogâltan 2008, 45, Fig.9/3-4.
139
Dumitrașcu 1974, 64; Fazecaș 1997, 56; Bader 1982, 56-60, Abb. 4; Ordentlich et al. 2014b, 207, 2011,
140
Ordentlich 1973, 109-110.
141
În urma săpăturilor arheologice realizate în anul 1965 au fost descoperite două figurine antropomorfe (Ordentlich
1967, 147, 149, Fig. 1-2; Ordentlich 1972, 79, Pl. XV/1-2; Ordentlich 1973, 155, Pl. XLIX/1-4), ce se datează la sfârșitul
epocii cuprului (Németi 1999, 34).
142
Ceramica Baden a apărut la partea inferioară (nivelul V) a tellului, fără a putea delimita din punct de stratigrafic de la
materialele ceramice fazei Otomani I. (Ordentlich 1973, 175-177, Pl. L/1-13).
143
Roman/Németi 1978, 14, Pl. 44/3-4, Pl. 45-48.
144
Roska 1925, 400-402; Roska 1934, 154; Roska 1942, 215; Ordentlich 1968, 397; Ordentlich 1969, 459-463; Ordentlich
1971, 25-26; Nánási 1974, 181; Bader 1982, 64-65; Fazecaș 1997, 55 Gogâltan 2008, 83-85; Ordentlich et al. 2014, 139-141.
145
Ordentlich 1965, 420; Ordentlich 1973, 7; Németi 1999, 34, Fig. 17.
146
La punctul numit Cetățuia Roska Márton efectuează primele cercetări arheologice în 1924 cu caracter preventiv, continuate cu săpături sistematice în 1925 și (1927?) /1928 (Dumitrașcu 1974, 50-51). Anul ultimei săpături arheologice a
lui Roska provoacă contradicții, deoarece în unele locuri apare anul 1927 (Roska 1930, 163, 166; Gáll 2010, 290-291, Tab.
2), în timp ce în alte locuri apare anul 1928 (Roska 1929, 204; Horedt et al. 1962, 317; Ordentlich 1973, 9; Ordentlich et
al. 2014, 139).
147
Roska 1929, 193; Roska 1930, 164, 16; Roska 1942, 215; Ordentlich 1973, 263-265
148
Roska 1942c, 48.
132
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a lui Roska Márton nu a fost confirmată în urma observațiilor stratigrafice în cadrul cercetărilor arheologice realizate între anii 1959 și 1960149. Ivan Ordentlich, în teza lui de doctorat,
deja menționează că marea majoritate a așezărilor din Dealurile Sălacea-Săcueni a fost locuită
și de comunitățile culturii Baden150. Considerațiile lui Roska și Ordentlich erau corecte, deoarece în Muzeului Tării Crișurilor am descoperit câteva fragmente ceramice aparținând culturii
Baden151.
Săcueni (Székelyhíd)152
Orașul Săcuieni se află pe malul stâng al Văii Ierului, pe terasa înaltă a râului (Pl. II/12). Latura
nord-vestică a așezării intră adânc în zonele cu o altitudine mai joasă a Văii Ierului, iar partea sudestică este flancată de dealurile Sălăcea-Săcueni. Prima atestară documentarăeste cunoscută din anul
1278153. Săcuienul și împrejurimile sale dispun de condiții naturale favorabile, fiind intens locuite
începând din preistorie până în prezent. Zonele mai joase sunt ideale pentru pășunatul animalelor
de talie mare, în timp ce dealurile vecine oferă terenuri potrivite agriculturii. Între Săcueni și satul
Olosig (Érolaszi) era situată o zonă mai întinsă denumită Pădurea Săcueini (Székelyhídi-erdők).
Zona deluroasă a fost alimentată cu apă atât de pâraie cât și deValea / Lacul Cicastău (Csikós-tó) oferind condiții bune de trai. Această regiune are o importanță arheologicăsporită, în zonă fiind cartate
mai multe situri arheologice, datate în diferite epoci istorice154. Aici a fost descoperit un fragment al
unui topor de cupru cu brațele în cruce155, o brățară de aur156, diferite monede romane157 și un vas
datat în epoca fierului158. Importanța economică și militară a localității Săcuieni a crescut considerabil în evul mediu159 și epoca premodernă. În apropierea zonei mlăștinoase al Ierului s-a construito
cetateal cărei ruine sunt vizibile și astăzi160.
Săcueni – Horo / Ferma Horo (Székelyhíd – Horo). Situl se află la 2,5 km distanță spre nordvest de marginea orașului. Acest deal are o dimensiune totală de 14 hectare și din punct de vedere
geomorfologic se întinde pe terasa malului stâng al râului Ier. O parte mai mare a terenului a fost
afectat în urma exploatării nisipului local, prin folosirea utilajelor mecanice161. Este o zonă bogată
din punct de vedere arheologic162, deoarece au descoperit fragmente ceramice din neoliticul mijlociu163, un mormânt de copil în poziția chircită164, precum și materiale datatedin faza timpurie a
epocii migrațiilor165. Cu scopul clarificării situației stratigrafice a așezării discutate, au fost efectuate
săpături arheologice în anul 1996, astfel au fost descoperite sporadic și câteva fragmente ceramice
de tip Baden166.
Săcueni – Cărămidăria lui Fabry (Székelyhíd – Fabry-féletéglavető). Acest sit se situează în centrul orașului Săcueni, pe partea stânga a șoselei E671 (str. Petőfi Sándor), care duce spre Oradea.
Așezarea arheologică se întinde pe latura sudică a Dâmbului Vereș (Veresdomb), în zonele mai joase
149
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151
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153
154
155
156
157
158
159
160
161
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Horedt et al. 1962, 318; Ordentlich 1973, 16; Ordentlich et al. 2014, 140.
Ordentlich 1973, 5, 118.
Fragmentele ceramice sunt decorate cu linii incizate și se pot găsi sub numărul de inventar 984.
Vizauer 2015, 29-30.
Györffy 1987, 666; Emődi 1999, 188-189.
Nánási 1974, 182-183; Németi 1999, 37-38, Fig. 17/25C.
Roska 1942c, 52.
Hampel 1900, 181; Popescu 1956, 215, Fig. 130/1; Rusu 1972, 48.
Chirilă et al. 1971, 568-569.
Németi 1982, 130.
Nánási 2009, 64.
Borcea 2007, 73; Szabó 2012, 61-62.
Comșa/Nánási 1971, 633.
Dumitrașcu 1974, 61-62; Németi 1999, 37.
Comșa/Nánási 1972, 3-10; Ignat 1973, 13; Luca/Iercoșan 1997, 11-12, Fig. 1-4, 5/1, 4, 6-7, 9-14.
Comșa/Nánási 1971, 633-634, Fig. 1; Gligor/Băcueț Crișan 2014, 40.
Chidioșan/Nánási 1968, 517-519, Fig. 1-2; Dumitrașcu 1978, 77.
Luca/Iercoșan 1997, 13, Fig. 5/2-3, 8.
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ale acestuia167. În apropiere au fost descoperite morminte din epoca migrațiilor timpurii168. A fost
amintită, din această zonă169, o cană de lut de epoca cuprului170, însă mai multe informații legate de
acest artefact și mediul descoperirii nu avem la dispoziție.
Săcueni – Piersicări (Székelyhíd – Barackos) 171. Situl arheologic se situează la sud de orașul Săcueni,
pe latura nordică a unui deal numit Dealul Mare / Dealul Viilor (Nagy hegy), pe o zonă mai joasă
mlăștinoasă. Au fost realizate săpături arheologice de salvare în luna august a anului 2013172, când la
punctul amintit au fost descoperite materiale ceramice ale culturii Baden173. Trebuie menționat însă,
că siturile de la Cărămidărie și Piersicărie se află pe același deal. Materialele arheologice provenite de
aici sunt contemporane și din punct de vedere cronologic. Cele două denumiri existente în literatura
de specialitate, după toate probabilitățile, se referă la același sit.
În oglinda cercetărilor arheologice putem afirma că regiunea este foarte bogată în cel ce priveşte
habitatul eneoliticului târziu. Dealurilor Sălacea-Săcueni despart comunitățile Baden din zona de
câmpie de teritoriul controlat de purtătorii culturii Coțofeni din zona Văii Barcăului şi a Crişului
Repede. Schimburile socio-culturale dintre comunități sunt ilustrate de cultura materială, în acelaşi
complex arheologic pot fi descoperite fragmente ceramice ale ambelor culturi174. Regiunea SălaceaSăcueni asemănător perioadelor istorice ulterioare175, era un punct important în cadrul relațiilor
est-vest din partea estică Bazinul Carpatic.
***
Vom încerca să completăm repertoriul siturilor Baden din Valea Ierului enumerate mai sus, cu
câteva puncte noi, prin cercetări de suprafață în anii următori. Localitatea țintă ar fi Pir176, care are o
semnificație arheologică deosebită, însă materiale de la sfârșitul epocii cuprului nu au fost semnalate
deocamdată. Aceste zone au fost locuite în epoca bronzului timpuriu și mijlociu. Geomorfologia
La identificarea sitului arheologic de la Dâmbul Vereș, au oferit un mare ajutor harta schițată de Nánási Zoltán și Iulia
Wilhelm (Nánási/Wilhelm 1996, 125, Fig. 1).
168
Nánási/Wilhelm 1996, 125-126; Comșa 2002, 220-221, Fig. 7/4; Comșa 2016, 218-219; Comșa 2018, 45.
169
Aș dori să menționez că situl de la Cărămidărie, este menționat greșit în două locuri aparte (marcat cu 25C/c și 25C/e)
în repertoriul arheologic al lui Ioan Németi din 1999, cu toate că este vorba de aceeași așezare (Németi 1999, 37).
170
Roska 1942, 268.
171
Prin această cale aș dori să-mi exprim mulțumirile față de dr. Călin Ghemiș (Muzeul Țării Crișurilor, Oradea) și dr.
Cristian Ioan Popa (Universitatea 1 decembrie 1918, Alba Iulia) care și-au împărtășit informațiile valoroase legate de situl
arheologic și materialele descoperite.
172
Fazecaș 2018, 100, nota. 264.
173
Din umplutura unei gropi au descoperit figurine antropomorfe ale culturii Baden și Coțofeni. (Popa/Ciută 2016, 167,
nota 10).
174
Materiale ceramice de factură mixtă a culturii Baden – Coțofeni au fost sesizate din mai multe puncte ale Transilvaniei,
cum ar fi de la: Cefa – Feleștăniar (Crișan 1988, 342, Pl. VIII/1, IX/2), Cefa – La Pădure (Crișan 1998, 8-9, Pl. III-IV),
Cugir – Făgețel (Popa 1995, 41, Pl. XIII/7), Pișcolt – Nisipărie (Roman/Németi 1978. 30, 31-32, Pl. 27/4, Pl. 33/8), Presaca
– Piatra Bratii (Lipovan 1982, 26, Pl. V/18-21), Ruda – Cireșat (Andrițoiu 1979, 26, Pl. V/18).
175
Romhányi 2016, 268-270; 280, 283, nota 74; Albinetz/Iegar 2018, 51-55; Kavruk/Marta 2018, 5; Marta/Bekinariu
2018, 15-20;
176
Satul Pir (Szilápér) se află la o distanță de aproximativ 5 km spre est de centrul comunei Sălacea, pe terasa malului
stâng al Ierului. La vest de acest sat, curgea Pârâul Marghita (Margita-patak), care s-a vărsat în Valea Ierului. Din zonă
cunoaștem două așezări importante de epoca bronzului mijlociu, Cetatea (Várszigetet) și Curtea Cetății (Várudvart), care
destul de devreme au atras atenția cercetătorilor (Mór 1902, 227). În timpul săpăturilor arheologice realizate în anii 1954
și 1955, unde a fost prezent și dr. Andrássy Ernő (Nánási 2003, 39; Németi 2013, 16) s-a contatat că cele două situri sunt
împărțite de un șanț artificial (Székely 1955, 854; Székely 1966, 125; Székely 2001, 107-108, 1. kép). Ambele situri sunt
bogate în materiale arheologice ale culturii Otomani (Roska 1942, 225; Ordentlich 1971, 26; Ordentlich 173, 213-214;
Bader 1982, 65; Fazecaș 1997, 55, 58; Németi 1999, 29-30; Németi/Molnár 2002, 152-153; Gogâltan 2014, 177-179; Kacsó
2018, 20-22). Cu toate că, din această zonă provine un topor de piatră șlefuită, datat din neolitic (Ciarnău/Lazarovici
1985, 18, Fig. 1/3), materiale de sfârșitul epocii cuprului deocamdată n-au fost identificate. Conform surselor scrise de
secolul al XVIII-lea, existau rute terestre viabile între Andrid, Dindești și Pir (Pók 1998, 34). Acest fapt are o semnificație
socio-istorică remarcabilă, deoarece comunitățile Baden, cu obiceiuri pastorale (Sümegi 2005, 132-133), au avut acces
direct între Câmpia Careiului și Dealurile Sălacea-Săcueni.
167
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spațiului este ideală pentru întemeierea așezărilor de lungă durată, ce presupune prezența materialelor arheologice și din epocile precedente177. Habitatul s-a dezvoltat în funcție de economia de
subzistență ale comunităților Baden, bazată în special pe creșterea animalelor, activitate ce necesita mobilitate din partea comunităților178. Cercetările privind arheologia peisajului (landscape
archaeology)179 arată că morfologia și condițiile geografice alemicroregiunii țintă nu s-au schimbat
semnificativ în intervalul cronologic cuprins între sfârșitul epocii cuprului și perioada bronzului
timpuriu180.
Siturile eneoliticului final din zona văii Crișului Repede181 nu fac parte din studiul de față, deoarece din punct de vedere geografic, comunitățile locale din zona orașului Oradea nu sunt în strânsă
legătură cu așezările Baden din valea Ierului. Barcăul și zonele joase mlăștinoase a acestuia formează
o graniță geografică adevărată de cca. 20 km lungime între cea mai nordică așezare Baden din Valea
Ierului (Săcueni) și zonele deluroase de la Oradea. Așadar, doar prin folosirea drumurilor piemontane, era posibilă realizarea legăturilor interculturale între cele două regiuni geografice182.
Materialul ceramic din zonele piemontane din județul Bihor are o factură mixtă183. Comunitățile
Baden din faza târzie a epocii cuprului au avut relații directe cu purtătorii culturii Coțofeni din
zonele vecine mai înalte184 sau din Transilvania185, văile principalelor râuri fiind căi de comunicații
și artere comerciale accesibile în preistorie186. Relațiile culturale sunt indicate și de existența unor
importuri descoperite în siturile eneolitice din zona de câmpie.

Concluzii
Publicarea vestigiilor arheologice din siturile văii Ierului oferă posibilitatea unei noi abordări privind finalul epocii cuprului și evoluția culturii Baden. Obiectivul nostru a fost cartarea și analizarea
topografică a siturilor Baden, analiza descoperirilor arheologice fiind utilă pentru datarea siturilor
din zona supusă atenției noastre. Imaginea conturată reflectă nivelul actual al cercetării. În literatura
de specialitate sunt cunoscute doar puține artefacte aparținând culturii Baden din Valea Ierului.
Această regiune geografică era intens locuită pe tot parcursul epocii cuprului târziu, fiind o zonă
tranzitorie între zona de deal și cea de câmpie. Au fost identificate așezări pe ambele părți ale Văii
Ierului, majoritatea fiind așezări deschise cu un strat de cultură subțire. Siturile arheologice în cauză,
după toate probabilitățile, au fost așezări sezoniere de păstori, deoarece terasele și dealurile văii
Ierului erau potrivite pășunatului în timpul toamnei și primăverii, când nivelul apelor s-a ridicat
considerabil.
Importanța reluării cercetărilor este evidentă. Ultima monografie privind cultura Baden din zonă
a fost publicată în 1978, iar ultimul repertoriu arheologic a văzut lumina tiparului în 1999, cu 21
de ani în urmă. Cu toate că de-a lungul anilor au fost descoperite mai multe așezări cu materiale
Datorită condițiilor geografice favorabile, această microzonă este ideală pentru cultivarea plantelor, a pescuitului, a
vânatului și a creșterii animalelor domestice. Din acest motiv în viitor vom acorda o atenție deosebită pentru cercetări de
suprafață repetate a Dealurilor Sălacea-Săcueni.
178
Horváth 2010, 98, 100; Horváth 2014, 14.
179
Fazecaș/Lakatos 2003, 177-178.
180
Járai-Komlódi 1987, 43-45; Bogdan/Diaconeasa 1960, 150-152; Bogdan/Diaconeasa 1966, 48-49.
181
Legat de materialele arheologice badenoide ale siturilor: Biharea (Bihari), Cefa (Cséffa), Cubulcut (Érköbölkút),
Fegernic (Almásfegyvernek), Girișu de Criș (Körösgyéres), Hodoș (Jákóhodos), Oradea (Nagyvárad), Sântandrei
(Biharszentandrás), Subpiatră (Kőalja), datele bibliografice oferă o imagine de ansamblu (Dumitrașcu 1974, 12, 29, 36-37,
46-47, 68-69; Roman/Németi 1978, 12-14; Fazecaș 2018, 100-101).
182
Pe valea superioară a Barcăului a fost identificat un sit cu material ceramic Baden, la Viișoara (Németi 1999, 60, 38/a).
Probabil granița culturală între Coțofeni și Baden, era în zona Dealurilor Tășnadului, cum atestă materialele ceramice
descoperite la Supuru de Sus, Unimăt, Cehăluț (Roman/Németi 1978, 20-21).
183
Emődi 1984, 405-408.
184
Sava 2008, 48-49; Popa/Fazecaș 2013, 57-58; Fazecaș 2018, 101-103.
185
Dumitrescu/Stratan 1962, 417, 425; Vlassa 1963, 488; Dimitrașcu/Togan 1971, 436; Roman 1981, 33-37; Andrițoiu
1992, 18.
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O’Shea 2011, 166-167.
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arheologice aparținând culturii Baden187, vestigiile au rămas nepublicate. În prezent, din Valea Ierului
cunoaștem 19 situri Baden188. Din aceste situri a fost recoltat un material arheologic foarte variat.
În stadiul actual al cercetării, așezările din epoca cuprului târziu pot fi încadrate în două categorii
principale: așezări cu o grosime mai mare a stratului de cultură, respectiv așezări sezoniere cu un
strat de cultură mai subțire. În prezent în Valea Ierului există cinci situri care aparțin primei categorii: Unimăt – Dâlboci, Ghenci – Sic, Dindești – Vii, Sălacea – Dealul Vida și Săcueni – Piersicărie. De
aici au fost recoltate cantități semnificative de ceramică și oase de animale provenite din complexe
arheologice. Restul siturilor (14 la număr) au fost identificate în urma cercetărilor de suprafață.
Cantitatea și calitatea ceramicii colectate permit doar formularea unor concluzii generale. Aceste
situri au fost trecute în rândul așezărilor sezoniere. O bună parte din aceste situri sezoniere au fost
distruse de arăturile adânci, practicate în zona Văii Ierului între anii 1950-1960.Sistemul de habitat
al comunităților Baden este dominat de așezările sezoniere și sălașuri de păstori datorită economiei
bazateîn special pe creșterea animalelor de talie mare189. Studiile arheozoologice oferă date importante legate de utilizarea terenurilor (land use)190.
Dorim să menționăm că, în cazul a șase așezări – Vezendiu – situl nr. I-II, Irina – Drumul principal, Vășad – Terenul Țiganilor, Sălacea – Várbóc, Otomani – Cetățuia; Săcuieni – Cărămidăria lui
Fabry-s-au colectat doar câteva fragmente ceramice a căror context și încadrare cronologică sunt
discutabile. Sunt necesare noi cercetări, însă clarificarea acestor situații este îngreunată de faptul că
locațiile nu mai sunt lucrate agricol.
Așezările Baden din Valea Ierului sunt poziționate cu precădere în zone cu altitudini mai joase.
Așezările întemeiate pe terasele râului sau pe văile din zonele deluroase sunt mai puțin numeroase,
dar aici întâlnim și o serie de materiale aparținând culturii Coțofeni. Aceste vestigii marchează
contactele culturale ale comunităților Baden și Coțofeni. Un material bogat cu o cantitate mai
însemnată de importuri Coțofeni a fost descoperit la Unimăt – Dâlboci191.
Toate așezările din Valea Ierului, în afara sitului de la Portița – Horgoș, pe baza ceramicii descoperite, se datează în faza clasică a culturii Baden, așezarea de la Portița fiind mai timpurie deoarece de aici au fost recoltate și fragmente aparținând culturii Cernavodă III192. În perioada clasică a
culturii, așezările Baden sunt răspândite pe o arie geografică întinsă. Creșterea numărului de situri
se datorează probabil atât creșterii demografice cât și modului de viață mobil a acestor comunități.
Zona discutată dar și microregiunile vecine pot oferi noi informații pentru cunoașterea habitatului
culturii Baden.
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Depozitul de bronzuri de la Pir
Liviu Marta, János Németi
Abstract: The Pir bronze deposit was discovered upon uncovering the objects composing it by farming
works and the scanning of its findspot with the aid of a metal detector. The pieces were recovered from a
limited area, with a long side of 8 m and that short of 6 m. The find area is represented by a plateau lying
at a 70-80 m distance south the edge of the high terrace of the Ier Valley, a marshy tectonic graben which
divides the Transylvanian tectonic plate from the Pannonian one. The deposit was composed, most likely,
of the following: 27 socketed axes (of which 26 were recovered), six sickles, three spearheads and a round
openwork pendant fragment (in total 37 pieces). Some of the objects were deposited intact, while others
were segmented by cutting and blowing. A few sickles and socketed axes preserve traces of prepared segmenting, indicative of the fact this operation was a custom related to the offering ritual. The deposition of
several segmented fragments of the same object offer the opportunity for nuanced interpretation of how
understanding the bronze fragmentation custom shifts in the period preceding the abandonment of the
custom practice.
From the point of view of artefact typologies and the composition of the ensemble, the Pir deposit may be
framed in the series of Hajdúböszörmény/ Moigrad – Tăuteu deposits (horizon IV of deposits, dated to Ha
B1). Most of the pieces are weapons and tools well represented among the finds from the region, territory
which may be defined as the junction area between the upper and middle basins of the Tisza river, respectively with northern Transylvania. Differently may be interpreted the socketed axe with circular projection (Pl. 2/13), the openwork pendant (Pl. 1/2) and, likely, the three angularly ribbed socketed axes with
sides horizontally everted towards the narrow sides (Pl. 2/7-9). For these objects, morphological elements
specific to further cultural environments may be discussed. In the first case, an import/ influence from the
Lausitzer milieu may be considered from the standpoint of certain mutual exchanges and influences noted
in the reverse, from the north-eastern Carpathian Basin metalworking to that of southern Poland. Most
likely, the Pir pendant should be appreciated as an import in connection with the northern region of the
Western Balkans and the south-alpine area. For such stretch pleads the fact that several specimens in this
region benefit of a diffusion flow towards the north of the Great Hungarian Plain, descending from there
to north-western Transylvania. This route variation seems more likely rather than a direct path – from the
north of the Balkan Peninsula towards southern Transylvania, via the Mureş river valley, – route on which
spiked openwork pendants are missing. A circulation of the openwork pendants from the north Balkan/
south-alpine area via the northern Alföld area and northern Transylvania, is suggested by the circulation
routes of openwork pendants with four spikes dated to HaA, route which is furthermore evidenced by the
recent find of Ciumeşti.
The Pir bronze offering is part of a group of bronze deposits connecting central Transylvania with the
north-east region of Hungary, an offering grouping associated with a trading route which in the Middle
Ages linked Transylvania to the Great Hungarian Plain. The article debates the extent to which the Salt
Road of the Middle Ages may be considered to have been used from prehistory from the view of bronze
offerings and the fortifications emerging on its route, but also the prehistoric salt mines recently discovered in northern Transylvania. Starting from associating the deposit with a prehistoric trading route, the
possible reasons behind such actions are investigated. It was appreciated that the Pir deposit may not be
regarded as a “trader’s deposit”, as suggested by certain exotic objects present in the amassment. Present
ritual elements on the objects reference a burial that may be related to religious manifestations of the local
population inhabiting the territory crossed by a trading route. From the location view, the bronze deposit
discovered at Pir may be related to a large number of metal offerings which in different stages of the Bronze
Age were buried in the area of natural passes/ gorges of the Carpathian Mountains. These passes, together
with the roads descending to the plain are “staked” by prestige objects buried along their route, often
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within deposits. Such a case is on the route of the Salt Road from northern Transylvania and north-eastern Hungary, where stage HaB deposits underwent the greatest amassment of pieces specific to the elites
(prestige weaponry, ceremonial pottery, jewellery pieces and dress accessories as social standing markers)1.
Moreover, it may be noted that the largest amassment of “pass deposits” from the Carpathians (that of
Iron Gates)2 is the single case comparable with the large number of deposits stringing on the Salt Road that
crosses northern Transylvania and north-eastern Hungary. The most intense amassment of offerings and
fortifications of stage HaB date from the east of the Carpathian area may be related to increased intensity
of social acts on the Salt Road route. The use of metal offerings within such acts was an element present in
the social strategies practiced by the elites. Metal offerings were desired to be a means of expression in the
social relations’ field: offering gifts to the gods within ceremonies were occasions to display the extraordinary ability of certain individuals to relinquish great riches, with the goal of investing such riches in the
relation with the gods. The association of a religion component with a social component in the offering, on
one hand, respectively of a local component and a supra-regional component – the latter given by the local
or remote origin of the objects – ensures an inseparable assembly of reasons standing behind the burial of
the Pir deposit on a potential prehistoric trading route.
Cuvinte cheie: depozite de bronzuri de tip Hajúböszörmény/ Moigrad – Tăuteu, segmentarea obiectelor
din ofrande, rute comerciale preistorice, angajarea ofrandelor în strategii sociale.
Keywords: Hajúböszörmény/ Moigrad–Tăuteu type bronze deposits, segmented offering objects, prehistoric trading routes, involving offerings in social strategies.

1. Condiţiile de descoperire
Primul lot din depozitul de la Pir, format din şase celturi, a fost recuperat de János Németi în
anul 19963. Piesele au fost primite de la dl. Kóka József (Pir, nr. 390), care le-a descoperit în urma
lucrărilor agricole de pe lotul său de teren, situat în partea de hotar “Krumpli Földek/ Pământurile
de cartofi”. Alte două celturi aflate iniţial în colecţia şcolii din Pir provin, foarte probabil, tot din acest
depozit, iar un alt celt s-a pierdut în anii 19904. În vara anului 2007 dl. Szász Endre (director la şcoala
din Pir) a mai descoperit două topoare, pe care le-a donat muzeului din Satu Mare. La locul indicat,
folosind detectorul de metale, în data de 18 septembrie 2007, au mai fost găsite un număr de 12 arme
şi unelte de bronz5. În data de 12 decembrie 2007 a mai fost recuperat un lot de piese, iar în primăvara următoare încă un fragment de seceră. Piesele au fost descoperite în pământul arat într-un
perimetru restâns, cu latura lungă de 8 m şi latura scurtă de 6 m, situat pe un platou, la o distanţă de
70-80 m sud de marginea terasei pârâului Ier. Compoziţia depozitului consta, cel mai probabil, din:
26 celturi (iniţial 27)6, şase seceri, trei vârfuri de lance şi un fragment de pandantiv rotund ajurat (în
Beside the Pir find, bronze deposits with prestige objects, lying on the northern road of salt transport may be considered
as follows: Petrescu-Dîmboviţa, 1977: 1) 142-143, pl. 348/9-19, 349, 350/1-6 (Hida: 10 axes, 10 sickles, 3 spearheads, 2
swords); 2) 131, pl. 310/ 7-16, 311, 312, (Moigrad I: 5 axes, 3 spearheads, sword, cauldron and cup fragments etc.); 3)
143, pl. 354/1 (Şimleul Silvaniei III, one or two swords and 3 golden rings), 4) 132, pl. 314/4-5 (Pişcolt: a helmet and a
cup); 5) 136-137, 329. 330, 331 (Tăuteu:12 axes, 4 sickles, a knife, 4 saws, 12 bracelets, bronze ingots, two knobs, 5 golden
links); 6) 133, pl. 315/3-26 (Săcuieni: 5 axes, 2 spearheads, dagger etc). Mozsolics, 2000: 7) 54-55, pl. 43 (Mariapócs: two
cauldrons); 8) 47, pl.36 (Haidúsámson II: 3 cauldrons, 3 cups); 9) 48-49, pl. 38 (Haidúsámson IV: 5 axes, 9 sickles, one
bracelet, an ingot, an armplate);10) 62-63, pl, 60/11 (Nyírlugozs: o situla), 11) 81-82, pl. 103/1-3 (Téglás: 4 swords); 12)
49, pl. 39 (Haidúszarvát: 8 axes, 3 sickles, 3 spearheads, a bronze bar, a bronze cauldron). The two “ceremonial” deposits
and the fortified settlement of Haidúböszörmeny (V. Szabó/ Bálint 2016, 1-6) seem to represent a key point on the “Salt
Road”, the finds marking the junction in front the Sárét marshland.
2
Bader 2001, 22-23, map 2.
3
Németi 1999, 31. Înregistrate în inventar sub numerele de inventar: 83823-83828.
4
Németi 1999, 31. Primele şase piese au fost înregistrate în inventarul Muzeului din Carei sub numerele de inventar:
83823-83828. Lotul din colecţia şcolară de la Pir a fost înregistrat tot la Muzeul din Carei sub numerele 10245 şi 10246.
La publicarea primelor analize asupra depozitului din Pir (Marta 2015) au fost omise două piese, ce corespund celturilor
din colecţia şcolară.
5
Piesele au fost recuperate de către: Endre Szász, János Németi, Attila Hágó şi Liviu Marta.
6
Endre Szász a menţionat descoperirea cu ani în urmă a unui celt, ulterior pierdut (Németi 1999, 31).
1
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total 37 piese). Având în vedere că proprietarii terenului au donat voluntar piesele se poate aprecia
că acest lot a reprezentat, probabil, compoziţia iniţială a depunerii.

2. Descrierea pieselor
1. Fragment de bronz ce prezintă o parte arcuită decorată cu nervuri, din care porneşte o tijă cu profil
arcuit. Apreciem că fragmentul provine de la pandantiv discoidal ajurat cu 8 spiţe. Această încadrare
este susţinută de detaliile constitutive ce sunt prezente pe astfel de pandantive: prezenţa nervurilor
de pe partea rotunjită (roata) şi forma arcuită a secţiunii tijei (spiţei). Subţierea accentuată a spiţei
şi lungimea la care s-a rupt sunt elemente care duc la atribuirea tipului de pandantiv ajurat ce au în
centru o bandă circulară. Nr. inv.: 49425, greutatea: 6,7 g (Pl. 1/ 2).
2. Vârf de lance cu lamă netedă, în formă de frunză de dafin, cu lăţimea maximă în partea inferioară
a ei. La toate cele trei exemplare, tocul de înmănuşare este prevăzut cu o pereche de găuri pentru a
permite o mai bună prindere de coadă. O parte a lamei este secţionată şi îndoită, ca urmare a unei
lovituri aplicate transversal pe vârful de lance. Nr. inv: 49416, lungimea 12,1 cm, diametrele tubului
de înmănuşare: 2,1/1,9 cm, greutatea 67,5 g (Pl. 1/3).
3. Vârf de lance de formă similară, mai scurt decât exemplarul precedent, cu lama uşor asimetrică.
Patina verde-închisă, cu flecuri brune (pe suprafeţele necorodate). Nr. inv.: 49418, lungime: 9,7 cm;
diametrele tubului de înmănuşare: 2,2/2,1 cm, greutatea 70 g (Pl. 1/4).
4. Vârf de lance de formă similară, cu lama asimetrică, prevăzută ciobituri. Patina verde-închisă, cu
flecuri brune (pe suprafeţele necorodate). Nr. inv.: 49417, lungime: 12,1 cm; diametrele tubului de
înmănuşare: 2,1/1,9 cm, greutate 58 g (Pl 1/5).
5. Celt masiv cu gura dreaptă, îngroşată la margine, cu secţiunea ovală, cu corpul masiv, ornamentat
cu nervuri orizontale şi cu nervuri în formă de triunghi. Trecerea de la tubul de înmănuşare la zona
lamei este bine evidenţiată printr-un prag. Trei nervuri orizontale sunt dispuse pe bordură, alte trei
sunt pe tubul de înmănuşare, din cea de jos coborând trei nervuri triunghiulare. Decorul de pe tub
este încadrat pe marginile laterale de praguri uşor reliefate. Patina verde-închisă, cu mici flecuri
brune (pe suprafeţele necorodate). Nr. inv. 49401, lungimea = 12,95 cm, lăţimea tăişului = 4,74 cm,
diametrele gurii = 3,1/ 2,5 cm; greutatea = 364 g (Pl. 2/ 1).
6. Celt masiv cu gura dreaptă, îngroşată la margine, cu secţiunea ovală, cu corpul masiv ornamentat
cu nervuri orizontale sub buză şi cu nervuri în formă de „Y”, flancate de linii arcuite. Patina verdeînchisă pe o faţă, verde albăstruie pe cealaltă, cu mici flecuri brune (pe suprafeţele necorodate). Nr.
inv.: 49402, lungimea = 12,75 cm; lăţimea tăişului = 4,35 cm; diametrele gurii = 3,2/ 2,45 cm; greutatea = 390,5 g (Pl. 2/2).
7. Celt masiv cu gura dreaptă, îngroşată la margine, cu secţiunea ovală, cu corpul zvelt (nr. inv.49403),
lama mult lăţită, ornamentat cu nervuri orizontale şi cu nervuri în formă de triunghi. Are lama mult
lăţită în raport cu celelalte două celturi cu nervuri triunghiulare (nr. inv.49401 şi 49404) şi la fel ca
la acestea are trecerea de la tubul de înmănuşare la zona lamei bine evidenţiată. Numărul nervurilor
orizontale este de patru deasupra a două nervuri unghiulare. Tăişul are un colţ rupt şi prezintă ciobituri. Patina verde-închisă, cu mici flecuri brune (pe suprafeţele necorodate), nr. inv. 49403, lungimea = 10,5 cm; lăţimea tăişului = 5,5 cm; diametrele gurii = 3,4/ 2,6 cm; greutatea = 274 g (Pl. 2/3)
8. Celt masiv cu gura dreaptă, îngroşată la margine, cu secţiunea ovală, cu corpul zvelt (nr. inv.
49404), ornamentat cu nervuri orizontale şi cu nervuri în formă de triunghi. Trecerea de la tubul de
înmănuşare la zona lamei este bine evidenţiată, una dintre feţe fiind marcată printr-o nervură orizontală. Pe o faţă numărul nervurilor orizontale de pe bordură este de trei, în timp ce pe a doua sunt
abia vizibile. Pe tubul de înmănuşare există două nervuri orizontale, deasupra a două triunghiuri.
Culoare brună închisă, parţial acoperită cu zone de coroziune verde-închisă. Nr. inv. 49404, lungimea = 10,5 cm; lăţimea tăişului = 4,3 cm; diametrele gurii = 2,6/ 2,2 cm; greutatea 300 g (Pl. 2/4).
9. Celt masiv cu gura dreaptă, îngroşată la margine, cu secţiunea ovală, cu corpul masiv zvelt, ornamentat cu nervuri orizontale sub buză şi cu nervuri în formă de Y, flancate de linii arcuite. Patina
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verde-închisă, cu mici flecuri brune (pe suprafeţele necorodate), nr. inv. 49405. Dimensiuni: lungimea = 9,4 cm; lăţimea tăişului = 5,26 cm; diametrele gurii = 3,3/ 2,6 cm; greutatea = 224 g (Pl. 2/5)
10. Celt masiv cu gura dreaptă, îngroşată la margine, cu secţiunea ovală, cu corpul zvelt, ornamentat
cu nervuri orizontale sub buză şi cu nervuri în formă de Y, flancate de linii arcuite. Patina verdealbăstruie, cu mici flecuri brune (pe suprafeţele necorodate). Nr. inv. 49406, lungimea = 9,05 cm;
lăţimea tăişului = 4,4 cm; diametrele gurii = 3/2,5 cm; greutatea = 184,8 g (Pl. 2/6).
11. Celt compact, cu trecerea de la tubul de înmănuşare la lamă nediferenţiată, decorat cu şase
nervuri orizontale şi patru pe a doua față. Sub acestea sunt prezente câte trei nervuri unghiulare,
a căror capete se răsfrâng orizontal spre laturile înguste ale celtului. Vârful nervurii exterioare se
prelungeşte cu o mică linie verticală. Are un gol de turnare sub bordură, iar tăişul prezintă o ciobitură. Culoare brună închisă, parţial acoperită cu zone de coroziune verde-închisă, nr. inv 49407,
lungimea = 9,2 cm; lăţimea tăişului = 4,2 cm; diametrele gurii = 2,9/2,35 cm; greutatea 191,8 g
(Pl. I/7).
12. Celt compact, cu trecerea de la tubul de înmănuşare la lamă nediferenţiată, decorat cu patruşase nervuri orizontale şi trei nervuri unghiulare, a căror capete se răsfrâng orizontal spre laturile
înguste ale celtului. Vârful nervurii exterioare se prelungeşte cu o mică linie verticală. Culoarea este
dată de coroziunea verde-închisă, cu pete cenuşii. Nr. inv 49408, lungimea = 9,28 cm, lăţimea tăişului = 4,12 cm; diametrele gurii = 2,8/ 2,38 cm; greutatea = 189,3 g (Pl. 2/8).
13. Celt compact, cu trecerea de la tubul de înmănuşare la lamă nediferenţiată, decorat cu patruşase nervuri orizontale şi trei nervuri unghiulare, a căror capete se răsfrâng orizontal spre laturile
înguste ale celtului. Vârful nervurii exterioare se prelungeşte cu o mică linie verticală. Are un gol
de turnare sub bordură, culoare verde-închisă dată de suprafeţele acoperite cu coroziune verdeînchisă, cu mici pete cenuşii. Nr. inv. 49409; lungimea = 9,19 cm; lăţimea tăişului = 4,1 cm; diametrele gurii = 2,8/2,3 cm; greutatea = 187,9 g (Pl. 2/9).
14. Celt „de tip transilvan” cu gura îngroşată şi lama lăţită mult spre tăiş. Este decorat cu cinci nervuri orizontale sub gură, iar tăişul urcă pe tubul de înmănuşare sub forma unui „scut” reliefat. Patina
de culoare verde-albăstruie, nr. inv. 49413, lungimea: 9,25 cm, lăţimea tăişului = 4,96 cm, diametrele
gurii = 3,05/ 2,5 cm, greutatea = 191 g (pl. 2/10).
15. Celt cu decor format din nervuri orizontale (trei pe bordura îngroşată şi trei sub aceasta) din
care coboară nervuri verticale ce încadrează trei nervuri unghiulare cu laturi arcuite. Nr. inv. 52594.
Dimensiuni: lungimea = 10,55 cm; lăţimea tăişului = 4,95 cm; diametrele gurii = 3,0/2,3 cm; greutatea = 244 g (Pl. 2/11).
16. Celt cu gura dreaptă, lărgită, tub de înmănuşare îngust cu secţiune ovală şi lama puternic lăţită.
Tubul de înmănuşare este decorat cu nervuri orizontale slab reliefate (trei pe o parte şi patru pe
cealaltă, de sub care coboară două mai accentuate (pe o parte mai drepte şi pe cealaltă mai arcuite),
flancate de câte o nervură mai puţin accentuată. Tăişul prezintă urme de folosire. Patina verdeînchisă cu pete maronii. Nr. inv. 10245, lungimea 9,1 cm, lăţimea tăişului 4,5 cm; diametrele gurii
1,9/2,2 cm; greutatea = 109 g (Pl 2/12).
17. Celt de dimensiuni medii, cu gura îngroşată, tubul de înmănuşare cilindric, cu o trecere bruscă,
sub formă de prag, la lamă. Este ornamentat cu trei nervuri orizontale, un buton reliefat încadrat
de o nervură unghiulară şi câte o nervură unghiulară. O zonă a tăişului este ruptă. Patina verdeînchisă cu pete maronii. Nr. inv. 8325, lungimea = 10,06 cm, lăţimea tăişului = 5,14 cm, diametrele
gurii = 3,4/ 2,9 cm, greutatea = 266,5 g (Pl. 2/13).
18. Celt cu gura concavă cu secţiune ovală şi cu tăişul rotunjit, lăţit în raport cu tubul de înmănuşare. Este prevăzut cu plisc înalt, bordura găurii de înmănuşare o are îngroşată, iar canturile ce
despart feţele late de cele înguste sunt profilate. Patina verde-închisă cu pete maronii. Nr. inv. 8323,
lungimea = 10,49 cm; lăţimea tăişului = 6,25 cm; diametrele gurii = 3,6/ 2,55 cm; greutatea = 294 g
(Pl. 2/14).
19. Celt de mici dimensiuni, cu gura dreaptă, lărgită, tubul îngust şi lama puternic lăţită, rotunjită.
Tubul de înmănuşare este decorat cu nervuri duble, arcuite, cele din interior unindu-se la vârf. O

Depozitul de bronzuri de la Pir

67

parte din zona superioră a tubului de înmănuşare a fost ruptă din vechime. Patina verde închisă,
nr. inv. 10246, Dimensiuni: lungimea = 7,71 cm; lăţimea tăişului = 4,43 cm; greutatea = 71 g (Pl. 2/15).
20. Celt mic, cu gura dreaptă, lărgită şi lama puternic lăţită, rotunjită, despărţită de corp de un prag
accentuat. Tubul de înmănuşare este decorat cu o nervură orizontală, de sub care coboară nervuri
duble dispuse unghiular, iar pe laturile înguste se conturează câte o aripioară reliefată. Raportat la
axa lungă, forma este asimetrică. Patina verde-albăstruie, inv. nr. 49414, lungimea = 7,9 cm, lăţimea
tăişului = 5,05 cm, diametrele gurii = 2,15/ 1,7 cm; greutatea = 83,5 g (pl. 3/1).
21. Celt cu gura dreaptă, lărgită, tub de înmănuşare îngust şi lama puternic lăţită. Pe tubul de înmănuşare este decorat cu o nervură orizontală din care coboară două nervuri unghiulare. Urmele de
turnare au fost îndepărtate. Patina verde-închisă cu pete maronii, nr. inv. 49410, lungimea = 8,7 cm;
lăţimea tăişului = 5,2 cm; diametrele gurii = 2,33/ 1,68 cm; greutatea = 113 g (pl. 3/2).
22. Celt cu gura dreaptă, lărgită, tub de înmănuşare îngust şi lama puternic lăţită, rotunjită, cu
o parte a tăişului rupt. Pe tubul de înmănuşare este decorat cu două nervuri orizontale din care
coboară două nervuri unghiulare. Patina verde-închisă cu pete maronii şi cenuşii, nr. inv. 52593,
lungimea = 8,9 cm; lăţimea tăişului = 5,5 cm; diametrele gurii = 2,2/ 1,68 cm; greutatea = 111 g
(pl. 3/3).
23. Celt cu gura dreaptă, lărgită, tub de înmănuşare îngust şi lama mult lăţită, rotunjită. Pe tubul
de înmănuşare este decorat cu două nervuri orizontale din care coboară două nervuri unghiulare
scurte, iar pe laturile înguste sunt prezente aripioare reliefate. Urmele de turnare au fost îndepărtate,
iar un orificiu aflat în zona bordurii reprezintă un defect de turnare. Patina verde-închisă cu pete
maronii, nr. inv. 49411, lungimea = 10,04 cm, lăţimea tăişului 8,66 cm, diametrele gurii 2,4/ 2,0 cm,
greutatea = 132 g (pl. 3/4).
24. Celt cu gura dreaptă, lărgită, tub de înmănuşare îngust şi lama puternic lăţită, rotunjită, despărţită de corp de un prag foarte accentuat. Bordura găurii de înmănuşare şi partea de sub ea sunt
decorate cu linii orizontale. Din ultima linie orizontală coboară trei nervuri în formă de semicerc,
încadrate de aripioare reliefate. Un colţ al tăişului este rupt. Patina verde-închisă cu pete maronii,
nr. inv. 49412, lungimea = 10 cm, lăţimea tăişului = 4,7 cm; diametrele gurii = 2,07/ 1,7 cm; greutatea = 130 g (pl. 3/5).
25. Celt mic cu gura dreaptă, tub de înmănuşare îngust şi lama puternic lăţită, rotunjită, despărţită
de corp de un prag foarte accentuat. Piesa a fost ruptă în zona de îmbinare a lamei cu corpul. Patina
verde-închisă cu pete maronii. Nr. inv. 49415, lungimea = 8,5 cm; lăţimea tăişului = 5,78 cm; diametrele gurii = 2,2/ 1,7 cm; greutatea = 111 g (pl. 3 /6).
26. Celt alungit, cu tub de înmănuşare îngust, cu gura lărgită şi lama lăţită. Decorat pe tubul de
înmănuşare cu nervuri orizontale, unghiulare scurte, abia vizibile din cauza polizării suprafeţei exterioare. Pe muchiile înguste sunt prezente aripioare reliefate. Are o culoare brună, inv. nr. 8327, lungimea = 9,9 cm, lăţimea tăişului 5,7 cm; diametrele gurii = 1,8/ 1,2 cm; greutatea = 113 g (pl. 3/7).
27. Celt cu gura dreaptă, lărgită şi lama puternic lăţită, rotunjită, despărţită de corp de un prag
accentuat. Bordura găurii de înmănuşare şi partea de sub ea sunt decorate cu linii orizontale slab
reliefate, de sub care coboară nervuri duble triple dispuse unghiular. Tăişul prezintă urme de folosire. Patina verde-închisă cu pete maronii, nr. inv. 52592, lungimea 9 cm; lăţimea tăişului = 5,6 cm;
diametrele gurii = 2,9 /2,3 cm, greutatea = 187,9 g (pl. 2/8).
28. Celt alungit, cu gura de înmănuşare îngustă, cu lama lăţită. Este decorat cu nervuri orizontale sub
bordura de înmănuşare şi cu aripioare pe muchiile înguste (recent polizate). Patina verde-închisă cu
pete maronii, nr. inv. 8324, lungimea = 10,06 cm, lăţimea tăişului = 4,9 cm, diametrele gurii = 2,5/
2,1 cm; greutatea = 120 g (pl. 2/9).
29. Topor celt masiv, cu gura îngroşată, cu corp cilindric şi cu zona tăişului lăţită. Este ornamentat
cu o nervură orizontală din care pornesc două nervuri unghiulare. Patina verde-închisă cu pete
maronii, nr. inv.8326, lungimea = 10,7 cm; lăţimea tăişului = 4,0 cm; diametrele gurii = 3,5/ 2,7 cm;
greutatea = 242 g (pl. 3/10).
30. Celt cu gura concavă cu secţiune ovală şi cu tăişul rotunjit, lăţit în raport cu tubul de înmănuşare.
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Este prevăzut cu plisc înalt, bordura găurii de înmănuşare o are îngroşată, iar canturile ce despart
feţele late de cele înguste sunt profilate-prevăzute cu linii adâncite Are culoare arămie, patina fiind
îndepărtată. Nr. inv. 8328, lungimea = 9,5 cm; lăţimea tăişului = 5,3 cm; diametrele gurii = 3,6/
2,8 cm; greutatea = 162 g (pl. 3/11).
31. Seceră cu buton. Au fost recuperate trei fragmente, lipsind vârful şi o porţiune din tăiş. Este
decorată cu două nervuri reliefate. Are o defecţiune de turnare în zona butonului. Inv. nr.: 494247,
lăţimea maximă 2,2, cm; greutatea 67,2 g, greutatea fragmentelor8: 33,8, 18,3, 15,1 g (pl. 3/12).
32. Fragment de seceră cu limbă la mâner, cu lama îngustă. Este ornamentată cu două nervuri ce
marchează marginile cozii, cea exterioară conturează şi marginea exterioară a lamei, iar cea interioară oprindu-se la baza acesteia. O nervură fină decorează lama, paralel cu bordura exterioară.
Culoare cenuşie-brună cu pete de coroziune verde, inv. nr.: 49422, lăţimea maximă 2,2 cm, greutatea
47,5 g; 48,1 g, (pl. 3/13).
33. Seceră cu limbă la mâner, cu lama lată, formată din trei fragmente. Două nervuri marchează
marginile cozii. Una dintre nervuri continuă pe toată marginea exterioară, iar cealaltă este trasată
doar pe o parte a lamei. Cele două rupturi, produse în vechime, au fost realizate prin îndoiri succesive, în zona de rupere dinspre vârf fiind vizibilă o tăietură, produsă, probabil de lovirea cu un topor.
Pe mâner şi pe lamă sunt prezente două găuri de turnare, culoarea este verde, cu pete cenuşii-brune.
Inv. nr.: 49420, lăţimea maximă = 5,2 cm; greutatea 121,6 g; greutatea fragmentelor: 38,8 g, 57,8 g,
25 g (pl. 3/14).
34. Fragment de seceră cu limbă la mâner, cu lama relativ lată, ornamentată cu două nervuri ce
pornesc din coadă şi continuă pe lamă. Fragmentarea a fost produsă în vechime. Pe fragmentul de
lamă păstrat se observă prepararea pentru fragmentare prin secţionarea pe aceiaşi linie a celor două
coaste şi a lamei. Urmele unei lovituri se păstrează în zona de contact dintre lamă şi mâner. Culoarea
este verde, cu pete cenuşii-brune, inv. nr.: 49421, lăţimea maximă 3,4 cm; greutatea 86,2 g, greutatea
fragmentelor: 80,8 g (pl. 3/15).
35. Seceră cu limbă la mâner, cu lama lată, ornamentată cu două nervuri ce pornesc din coadă. Două
nervuri marchează marginile cozii, una din ele continuă pe toată marginea exterioară, iar a doua
nervură este trasată doar pe o parte a lamei. Fragmentarea a fost produsă în vechime. Pe fragmentul
de lamă păstrat se observă existența a două tăieturi pe aceiaşi linie realizate, probabil cu intenția de
a pregăti o linie de fragmentare. În zona de ruptură se păstrează secţiunea realizată cu scopul de
a subţia lama pentru fragmentare. Inv. nr.: 494199 Dimensiuni: lăţimea maximă: 5,7 cm greutatea
145,7 g; greutatea fragmentelor: 95,6 g, 50,2 g (pl. 3/16).
36. Fragment de seceră cu limbă la mâner, format din mâner şi o bucată de lamă, ornamentată cu
două nervuri ce pornesc din coadă. Fragmentarea a fost produsă în vechime. Urmele unei lovituri se
păstrează în zona de contact dintre lamă şi mâner. Inv. nr.: 52591, lăţimea maximă 3,4 cm; greutatea
54,2 g. (pl. 3/17).

3. Analiza pieselor
3.1. Pandantivul ajurat
În ce priveşte fragmentul mic de bronz de la Pir (Pl. 1/2), considerarea sa ca pandantiv discoidal
ajurat cu opt spiţe este indusă de prezenţa nervurilor de pe partea rotunjită, dar şi a profilului arcuit
al spiţei. Aprecierea sa ca o piesă specială poate fi adusă în discuţie din perspectiva rarităţii sale în
regiune. Este singura piesă cunoscută în cadrul seriei de depozite Moigrad–Tăuteu (orizontul IV de
depozite)10, iar în seria similară din Ungaria, Hajdúböszörmeny, este prezent tot printr-o singură
Unul dintre fragmente a fost inventariat cu numărul 49423.
La fiecare seceră greutatea fragmentelor este prezentată de la mâner spre vârf.
9
Vârful de lamă este inventariat sub numărul de inventar 52590.
10
Orizontul de depozite Moigrad-Tăuteu de pe teritoriul României este conturat în lucrările lui Mircea Rusu (1963)
7
8
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piesă, în depozitul Celldömölk–Saghegy IV11. Un număr limitat de piese sunt prezente şi în regiunile
situate mai la vest, pe teritoriul Slovaciei12 şi Boemiei13, piese ce par a marca un posibil traseu al aducerii lor spre nordul Ungariei şi nord-vestul Transilvaniei.
Pandantivele ajurate cu spiţe (4-8 spițe) au ca zonă de maximă răspândire regiunea sud-alpină,
până spre centrul Italiei şi regiunea nord-alpină, cu zona de concentrare a descoperirilor pe teritoriul Elveţiei şi spre est până pe teritoriul Sloveniei14. Ca urmare a simbolului solar pe care îl poartă,
această formă de podoabă cunoaşte o lungă tradiţie în regiune: apare în epoca timpurie şi mijlocie
a bronzului, este deosebit de frecventă în perioada Câmpurilor de Urne şi rămâne un element tradiţional în epoca fierului15. Pandantivele cu opt spiţe de felul aceluia din Pir cunosc şi ele o circulaţie
largă. Spre nord acest tip de piesă este răspândit în întreaga regiune de sud a Germaniei16, iar spre
vest, până în estul Franţei17. Răspândirea spre sud comportă anumite discuţii, dat fiind că este dificil
de apreciat măsura în care exemplarele tessaliene datate în epoca veche geometrică18 sunt inspirate din regiunea alpină, prin intermediul zonei nord-vestice a Peninsulei Balcanice. Limita estică
a pandantivelor ajurate cu 6-8 spiţe este dificil de apreciat, având în vedere incertitudinea atribuirii
acestui tip de piese a unor fragmente din depozitele transilvănene Şpălnaca II şi Uioara de Sus19.
În acest context se poate considera că exemplarul de la Pir marchează extremitatea estică a ariei de
răspândire a acestui tip de piesă, cel puţin pentru orizontul IV de depozite. Prezenţa pe teritoriul
Sloveniei a unui număr mare de pandantive ajurate cu opt spiţe, fapt ce face să fie apreciate ca piese
definitorii pentru etapa Ha B1-B220, datarea într-o perioadă similară a exemplarului din Ungaria
(orizontul Hajdúböszörmeny), induce spre o datare similară a exemplarului de la Pir (orizontul IV
de depozite).

3.2. Vârfurile de lance
Pentru analiza vârfurile de lance de la Pir trebuie menţionat că acest tip de obiect nu cunoaşte o
încadrare pe tipuri extrem de precis definite care să permită o datare strânsă şi o fixare teritorială
focalizată regional, asemeni altor categorii de bronzuri, ca de exemplu al topoarelor, săbiilor sau al
fibulelor. Printre autorii ce s-au ocupat de analiza şi clasificarea vârfurilor de lance pot fi amintiţi T.
Kovács, K. Rittershoffer, V. Furmánek, L. Veliačik, J. Kobal’, A. Mozsolics, D. Garašanin, J. Fogel, J.
Řihovsky, M. Lochner, J. Tarot, K. Rösler şi T. Bader. Criteriile utilizate pentru definirea unor tipuri
şi variante de vârfuri de lance sunt legate de combinarea unor elemente metrice (lungimea şi lăţimea
lamei, lungimea tocului de înmănuşare) sau prezenţa unor elemente ornamentale, respectiv a profilărilor şi a decoraţiilor ce pot fi prezente pe lamă sau pe toc21.
Potrivit clasificării complexe realizate de J. Řihovsky (categorie, forma de bază, formă, variantă),
două vârfuri de lance din depozitul de la Pir (Pl. 1/3-4) aparţin categoriei de piese “cu lamă netedă
şi tocul de înmănuşare neted”, forma de bază B „lama rotundă, forma: lamă lată, cu lăţimea maximă
şi Mircea Petrescu-Dîmboviţa (1977). Ulterior Christopher Pare (1998) şi Carola Metzner-Nebelsick (2005 şi lucrări
anterioare) au realizat noi structurări asupra depozitelor din România. În această lucrare este utilizată ultima dintre
structurări, care pentru orizontul Moigrad – Tăuteu (Hajdúböszörmeny) utilizează termenul de “orizonul IV de depozite”.
Pe baza redatării unor piese (săbiile cu antene, unele tipuri de celturi) C. Metzner-Nebelsick sporeşte considerabil numărul
depozitelor din orizontul IV faţă de acela din orizontul Moigrad-Tăuteu.
11
Mozsolics 2000, pl. 22/10.
12
Furmanek 1980, pl. 4/ 91,93 (cu opt spiţe) 4/ 89 (cu banda circulară prevăzută cu nervuri, fără spiţe).
13
Kytlicová 2007, taf. 87/66
14
Wels-Weyrauch 1978, 27, taf. 9/125-133; Wels-Weyrauch 1991, 60-61, taf. 18/388-390; Audouze-Courtois, 1970,
pl. 21/4, 22/ 52, 23/ 2-5; Teržan 1996, pl. 64-65.
15
Teržan 1996, 64-65 (cu bibliografia).
16
Wels-Weyrauch 1978, 27, taf. 9/125-133; Wels-Weyrauch 1991, 60-61, taf. 18/388-390.
17
Audouze-Courtois 1970, pl. 21/4, 22/ 52, 23/ 2-5;
18
Kiliam-Dirlmeier 1979, 27, taf. 9/ 125-133.
19
Petrescu-Dîmboviţa 1978, pl. 157/591, pl. 194/855.
20
Teržan 1996, 64-65, 208, fig. 15.
21
Bader 2006, 247-272.
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situată în partea de jos a lamei”, varianta „cu partea de toc liberă mai scurtă decât jumătatea lungimii
totale”22, iar cel de al treilea (Pl. 1/5) aparţine aceleiaşi categorii şi forme de bază, însă ca formă are
„lama semi-lată, cu lăţimea maximă situată în partea de jos a lamei”, varianta „cu partea de toc liberă
mai scurtă decât jumătatea lungimii totale”23. Varianta vârfurilor de lance cu partea de toc liberă mai
scurtă decât jumătatea lungimii totale este cea mai numeroasă din cadrul formei vârfurilor de lance
cu lama rotundă, lată, cu lăţimea maximă situată în partea de jos a acesteia, din cadrul categoriei
lăncilor cu lama şi tocul de înmănuşare libere. Pentru zona Moraviei această variantă îşi face apariţia
încă la finele bronzului timpuriu şi continuă până în bronzul târziu (perioada recentă a Câmpurilor
de Urne), fără a cunoaşte diferenţieri formale care să permită o diferenţiere cronologică precisă24. În
ce priveşte răspândirea teritorială, într-o primă perioadă, corespunzătoare Bronzului Mijlociu, sunt
prezente în zona cuprinsă între Bazinul Carpatic şi vestul Boemiei, ca apoi, în perioada Câmpurilor
de Urne, să fie prezente şi în alte părţi ale Europei25. Pentru zona în care a fost descoperit depozitul
de la Pir sunt cunoscute exemplare încă din Epoca Mijlocie a Bronzului26, iar pentru depozitele din
orizontul IV din bazinul carpatic, această variantă de vârf de lance este bine documentată, inclusiv
în depozite descoperite în regiunea aflată în apropierea Pirului27. Cel de al doilea tip de vârf de lance
se deosebeşte de cel precedent doar prin faptul că are lama mai îngustă. Şi tipul reprezentat de acest
exemplar are de asemenea o viaţă foarte lungă, fiind descoperit în contexte arheologice datate începând cu perioada de trecere de la perioada timpurie la cea mijlocie a Epocii Bronzului, ca apoi să
vieţuiască continuu, până în etapa recentă a Câmpurilor de Urne28. Pentru perioada contemporană
cu depozitul de la Pir acest tip de lance este frecvent întâlnit pe spaţii largi, din Transilvania până în
sud-vestul Germaniei, în mai multe situaţii fiind constatată şi asocierea cu piese ce au lamă lată29, la
fel ca în cazul depozitului de la Pir. În depozitele din perioada IV, vârfurile de lance din categoria,
forma de bază, forma şi varianta ilustrată la pl. I/5, este una dintre cele mai frecvent întâlnite în spaţiul carpatic30.

3.3. Celturile
Privite din punct de vedere al dimensiunilor, gruparea celturilor de la Pir include trei categorii:
1) celturi masive (pl. 2/1-4,11,14, 3/10); 2) celturi mici, zvelte, cu tubul îngust şi lama mult lăţită
(pl. 2/12,15, 3/1-9); 3), forme de dimensiuni medii (Pl. 2/3-10,13, 3/11). Din perspectiva ornamentaţiei, cele mai numeroase securi din depozitul de la Pir sunt prevăzute cu decor unghiular sub
bordura găurii de înmănuşare. E. F. Mayer a apreciat acest ornament ca fiind un element definitoriu pentru o categorie de celturi31. În analiza realizată de B. Wanzek32 categoria celturilor cu decor
unghiular apare sub denumirea de “celturi cu decor triunghiular”. Acesta din urmă le tratează în mai
multe categorii, în funcţie de modul în care se combină numărul nervurilor triunghiulare împreună
cu liniile aflate deasupra lor, drepte sau arcuite. O altă raportare o are C. Metzner-Nebelsick, care
consideră că celturile cu lama mult lăţită şi ornamentate cu aripioare sunt piese ce apar ocazional în
faza IV (după sistemul lui v. Brunn), ornamentele de nervuri din zona gurii şi de sub aceasta, fiind
Řihovsky 1996, 28-34.
Řihovsky 1996, 37-41.
24
Řihovsky 1996, 30-31.
25
Řihovsky 1996, 31.
26
Bader 1978, 96, pl. XC/13, LXXXVIII/1-2; Molnár 2014, 106-107, pl. 168/1,2,3.
27
Petrescu-Dîmboviţa 1978: pl. 235/19 (Moigrad), 237B/ 3 (Porumbenii Mari), 238A/1-2 (Pruneni) 258C/1 (Glod),
238B/18-19 (Săcuieni); Mozsolics 2000: pl. 28/3 (Egyek), 39/ 10-11 (Hajdùszarvát), 44/4 (Karcag), 56/25 Nádudvar),
69/15 (Nírtura), 84/4,13 (Románd), 100/15 (Taktakenéz).
28
Řihovsky 1996, 40-41.
29
Řihovsky 1996, 41.
30
Petrescu-Dîmboviţa 1977: pl. 286/14 (Căpuşu de Câmpie), 310/16 (Moigrad), 314/18 (Porumbenii Mari), Mozsolics
2000, pl. 39/ 9 (Hajdùszarvát), 54/8 (Mezőkövesd), 69/13-14 (Nírtura), 100/16, 19 (Taktakenéz).
31
Mayer 1977, 192-198.
32
Wanzek 1989, 115-118, 209, fig. 9.
22
23
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frecvente şi la alte tipuri de celturi din această fază33. Pornind de la această apreciere considerăm
oportună tratarea celturilor cu decor unghiular diferenţiat, deoarece unele elemente morfologice sau
decorative pot să ofere elemente care să ajute la reconstituirea contextului istoric în care să fie plasat
depozitul de la Pir.
O categorie a celturilor masive şi medii cu gura dreaptă, îngroşată la margine, cu secţiunea ovală,
cu corpul masiv (pl. 2/1,3, nr. 5, 7) sau mediu (zvelt) (pl. 2/5, 3/10, nr. 9, 29), ornamentate cu nervuri
orizontale şi cu nervuri în formă de triunghi. La primele trei piese trecerea de la tubul de înmănuşare
la zona lamei este bine evidenţiată, unul dintre celturi având „pragul” marcat printr-o nervură orizontală (pl. 2/5, nr. 9). Dincolo de elementele comune, piesele au şi câteva elemente ce le diferenţiază.
Ca formă, unul dintre celturi (pl. 2/3, nr. 7) are lama mult lăţită (pl. 2/1, nr. 5). În ce priveşte ornamentaţia sunt diferenţe în ce priveşte numărul şi dispunerea nervurilor orizontale şi triunghiulare.
Celturile cu nervuri triunghiulare, considerate o sub-categorie a acelora cu nervuri unghiulare34,
sunt în număr extrem de mare în spaţiul carpatic, chiar dacă sunt luate în considerare doar acelea a căror laturi sunt perfect drepte, fiind excluse ornamentele triunghiulare cu laturile arcuite.
Ornamentele triunghiulare sunt deja frecvente în depozitele din orizontul III, însă în cadrul acestora întotdeauna sunt prezente pe topoare lipsite de nervuri orizontale sau cu nu număr limitat,
de maxim două nervuri. Acestea se remarcă şi prin faptul că au o formă mai compactă, fără o evidenţiere clară a zonei de trecere dintre tubul de înmănuşare şi lamă, evidenţiindu-se însă printr-o
lăţire a lamei spre tăiş35. O astfel de formă este reprezentată de unul din celturile din colecţia din
Carei (pl. 3/10, nr. 29)36. La acesta nu doar forma ci şi ornamentul, constituit din două nervuri triunghiulare ce coboară dintr-una orizontală, este deosebit de frecvent în orizontul de depozite III37.
În schimb forma compactă chiar dacă încă mai este prezentă în orizontul IV, în spaţiul carpatic nu
apare în combinaţia decorativă anterioară. Totuşi, disparat continuă să fie prezente ornamente anterioare: mai rar, o nervură orizontală din care coboară trei nervuri triunghiulare38, iar mai des, mai
multe nervuri orizontale din care coboară două nervuri triunghiulare39.
Nervurile triunghiulare continuă să fie intens utilizate în orizontul de depozite IV (uneori pe
forme de topoare şi în combinaţii decorative identice cu cele trei piese de la Pir)40. În ce priveşte
apariţiile mai recente în care continuă să fie prezente în număr redus (trei depozite)41, două dintre
aceste depozite (Delniţa şi Glod) au fost re-datate în orizontul de depozite IV42. Şi în cazul depozitului de la Celldömölk poate fi rediscutată o datare a sa mai timpurie atât din perspectiva celturilor cu
Metzner-Nebelsick 2002, 63; Metzner-Nebelsick 2005, 324.
Pentru tipul de ornament de pe aceste piese B. Wanzek (1989, 115-118, 209, fig. 9), utilizează termenul de decor
triunghiular, E. F. Mayer (1977, 192-198) utilizează termenul de decor unghiular, în timp ce Z. Žeravica (1993, 86)
utilizează termenul de decor în formă de „V”. În opinia noastră termeul de decor triunghiular poate fi apreciat ca o sub
categorie a ultimelor două denumiri.
35
Petrescu-Dîmboviţa 1978: pl. 81/1 (Band, jud. Mureş), pl. 82/15 (Berzasca, jud. Caraş-Severin), pl. 84C/2,3 (Bogata,
jud. Mureş), pl. 86C/1, 3-5 (Caransebeş, jud. Caraş-Severin), etc; Mozsolics 1985: 3/1 (Bükkaronyos), 23/2 (Kurd), 27/1
(Szárazd), 31/7-9,11 (Keszőhidegkút), 42/3-4 (Sióagárd), 60/2-11 (Peterd), etc; Kobaly´ 2000: taf. 45B/1 (Velikaja Began´).
36
Apartenenţa acestui celt la depozitul de la Pir nu este absolut certă (a avut desprins biletul cu numărul de inventar).
37
Petrescu-Dîmboviţa 1978: pl. 94/117 (Dipşa), 105/49, 57 (Guşteriţa), 143/ 102 (Şpălnaca), 162/51-53, 163/ 59
(Uioara de Sus); Mozsolics 1985: 23/2 (Kurd), 42/4 (Sióagárd), 60/2,4-7 (Peterd), 69/6 (Birján), 70/8 (Palataborzsok), 87/7
Bakáca) etc; Kobaly´ 2000: taf. 45B/1 (Velikaja Began´).
38
Petrescu-Dîmboviţa 1977: pl. 294/1 (Zlatna II); Mozsolics 2000: 53/6 (Mezőkövesd).
39
Petrescu-Dîmboviţa 1978, 244/15, 247B/10 (Tăuteu), 250B/3 (Zagon II).
40
Petrescu-Dîmboviţa 1978: pl. 220B/1 (Jupalnic, jud. Caraş-Severin), pl. 221E/1 (Variaş, jud Timiş), pl. 223/8-11 (Arad
II, jud. Arad), pl. 226/1 (Belin, jud. Covasna), pl. 229/9 (Corneşti, jud. Timiş), pl. 231C/5 (Giurgiova, jud. Caraş-Severin),
pl. 237C/7 (Plăieşti, jud. Cluj), pl. 237D/2 (Porumbenii Mari, jud. Harghita), pl. 238B/5 (Săcuieni, jud. Bihor), pl. 244/12,15
(Şpălnaca I, jud. Alba), 247/8,10 (Tăuteu, jud. Bihor), 250B/2-3 (Zagon II), 252A/1-2 (Boldeşti. jud. Prahova); Mozsolics
2000: taf. 27/6 (Egyek, kom. Hajdú-Bihar), taf. 38/2-4 (Hajdúsámson IV, kom. Hajdú-Bihar), taf. 53/2,6 (Mezőkövésd,
kom. Borsod-Abaúj-Zemplén); taf. 55/4,10, 56/2 (Nádudvar, kom. Hajdú-Bihar), taf. 61/2, 11 (Nagykálló, kom. SzabolcsSzatmár-Bereg).
41
Petrescu-Dîmboviţa 1978: pl. 255C/5 (Delniţa, jud. Harghita), pl. 258/10 (Glod, jud. Sălaj); Mozsolics 2000: taf. 9/1
(Celldömölk, kom. Vass).
42
Metzner-Nebelsick 2005, 328.
33
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ornamente prezente în orizontul de depozite IV, cât şi a compoziţiei. Prin redatarea acestor depozite,
topoarele masive şi medii cu ornamente triunghiulare masive de felul acelora de la Pir (Pl. 2/1,3,5)
devin mai strâns legate de orizontul de depuneri IV.
Celtul de dimensiuni masive-medii, ornamentat cu nervuri orizontale din care coboară nervuri
verticale ce încadrează trei nervuri unghiulare cu laturi arcuite, (pl. 2/11, nr. 14) poate fi încadrat
în categoria mai largă a topoarelor cu decor unghiular. Ornamentul format din două-trei unghiuri
încadrate de nervuri verticale ce coboară împreună dintr-un registru de linii orizontale sunt prezente într-un număr redus de depozite ce aparţin orizontului IV, situate preponderent în partea
de est a bazinului carpatic43. În afara acestui spaţiu, dintr-o perioadă contemporană, sunt cunoscute două celturi din Bosnia44. Combinaţia ornamentală îşi are originea pe securile din orizontul
de depozite III, unde însă apare într-o concepţie mai simplă: două nervuri unghiulare încadrate de
două nervuri verticale. În acest caz decorul este prezent pe forme de celturi simple, diferite de acela
de la Pir prin faptul că nu prezintă pragul de trecere de la tub de înmănuşare la lamă45, remarcat şi în
cazul topoarelor cu decor triunghiular.
O altă categorie a celturilor masive cu gura dreaptă, îngroşată la margine, cu secţiunea ovală, cu
corpul masiv (pl. 2/2, nr. 6) sau zvelt (pl. 2/4, 6, nr. 8, 10), ornamentate cu nervuri orizontale sub buză
şi cu nervuri în formă de Y, flancate de linii arcuite. Această combinaţie de ornamente este întâlnită
atât în orizontul de depozitele IV cât şi în orizontul de depozite V din Transilvania46. În Ungaria
apare în depozite ce sunt contemporane cu acelea din orizontul IV transilvănean47. Piesele din depozitul de la Olešnik, datat în HaB248, pot fi pus în legătură cu orizontul V de depozite din Transilvania,
prin prisma asocierii cu celturile ce au boltire parabolică, cu partea rotunjită situată spre lamă49 –
element ce este considerat specific orizontului V50.
Celturile cu gura concavă (Pl. 2/14, 3/11, nr. 18, 30) sunt prezente la Pir doar prin două exemplare, deşi reprezintă categoria cea mai bine reprezentată între celturile din nord-vestul României51.
În zona Tisei Superioare piesa cunoaşte o lungă perioadă de utilizare, din etapa BzD până în etapa
HaB2. Tipologia celturilor cu plisc a fost stabilită pentru prima dată de M. Petrescu-Dâmboviţa,
pornind de secţiunea corpului: cu secţiunea rectangulară pe parcursul fazei Uriu – Domăneşti, cu
secţiunea ovală pe parcursul “fazei Tăuteu – Guruslău” şi pe parcursul fazei următoare “Moigrad
Petrescu-Dîmboviţa 1978, pl. 221D/1 (Turia, jud. Covasna); Mozsolics 2000, taf. 61/3, (Nagykálló, kom. SzabolcsSzatmár-Bereg). Un celt cu ornament asemănător provine dintr-o localitate necunoscută din Slovacia (Novotná 1970,
36/ 640).
44
König 2004, pl. 39/34,35 (Bokavić)
45
Petrescu-Dîmboviţa 1978, pl. 163/58-59, 61, 64-65, 67, 75,78, 184/80-82, 87-88, 92 (Uioara de Sus, jud. Mureş),
Şpălnaca I (jud. Alba); Novotná 1970, 36/629, 632, 636 (Beša, bez. Levice), 36/630 (localitate necunoscută); Mozsolics
1985: taf. 3/1 (Bükkaranyos kom. Borsod-Abaúj-Zemplén), taf. 29/1 (Regöly, kom. Tolna), taf. 47/1,2,4 (Pécs, kom.
Baranya), taf. 60/2-8 (Peterd, kom. Baranya), taf. 123/1-4 (Vesztő, kom. Békés), taf. 217b/2-5, 218/18-19, (Rohod, kom.
Szabolcs-Szatmár-Bereg), taf. 219a/8-15 (Nyírtura, kom. Szabolcs-Szatmár-Bereg), taf. 219b/1-7 (Taktakenéz, kom.
Borsod-Abaúj-Zemplén); Kobaly´ 2000: taf. 87C/4-5.
46
Metzner-Nebelsick 2005, 325, pl. 3/9,10,12,16. Depozite din orizontul IV: Petrescu-Dîmboviţa 1978: pl. 225/7 (Bancu),
233C/8, 233/12-14 (Joseni, jud. Harghita), 238C/3 (Sălard, jud. Bihor), 243B/4 (Şoarş, jud. Braşov), 244/22 (Şpălnaca
I), 249A/ 5 (Ţelna, jud.Alba), 252A/, 258C/3 (Glod, jud. Sălaj), 259A/1 (Guşteriţa I, jud. Sibiu), 259C/2,5 (Hida, jud.
Sălaj). Pentru orizontiul V de depozite:Petrescu-Dîmboviţa 257/24-30 (Fizeşu Gherlii II), 263A/23, 28-29 (Sângeorgiu
de Pădure I).
47
Mozsolics 2000: taf.8/4, 9/2-3,6 (Celldömölk, kom. Vass), taf.23/5 (Ecsed, kom. Szabolcs-Szatmár-Bereg), pl. 24/7;
(Dévaványa, kom. Békés) taf.61/4 (Nagykálló, kom. Szabolcs-Szatmár-Bereg); taf. 62/6 (Nagyrábé, kom. Hajdú-Bihar),
taf. 97/17-18. Două celturi ce apar în depozit de la Románd (Mozsolics 2000, pl. 84/17-18), par să ţină tot de o perioadă
contemporană cu orizontul IV de depozite, atâta vreme cât sabia cu antene din cadrul ansamblului nu trebuie considerată
în sine un indiciu pentru o datare mai târzie decât etapa HaB1 (Metzner-Nebelsick 2005, 324-325 – discuţie referitoare la
datarea săbiilor cu antene, prin prisma descoperirii similare de la Hida).
48
Kobal’ 2000, pl. 88/17-20, 22.
49
Kobal’ 2000, pl. 87/5, 88/9-11, 13-14.
50
Metzner-Nebelsick 2005, 325.
51
Bader 1978, 86; Bader 1996, 276; Bejinariu 2008, 76.
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– Hajdúböszörmény”52. Pornind de la această bază, mai mulţi autori au adus o serie de contribuţii referitoare la aria de răspândire, tipologia şi cronologia diferitelor variante de celt cu gura
concavă53. În cadrul tipologiei realizate de C. Kacsó54 celturile de la Pir se încadrează în tipul G: cu
secţiunea ovală şi canturi profilate55. Considerate a fi o inovaţie a centrului metalurgic din regiunea Tisei superioare, locuit de comunităţile Suciu de Sus-Lăpuş, celturile cu gura concavă cunosc
perioada de maximă utilizare în vremea depozitelor de tip Uioara (Cincu–Suseni)56. Aria lor de răspândire se extinde pe parcursul fazei HaA şi mai ales pe parcursul fazei HaB, când sunt descoperite
din valea mijlocie a Dunării până în bazinul Nistrului şi din Austria şi Moravia până în sud-estul
Transilvaniei57. Celturile cu plisc continuă să fie utilizate intens pe parcursul etapei HaB din zona
Tisei superioare58 şi din bazinul Someşului59. Continuitatea producţiei lor în regiune este atestată de
descoperirea de tipare de la Aranyosapáti (kom. Szabolcs-Szatmár)60. Deşi continuă să fie produse
în regiune şi pe parcursul HaB, numărul lor scade atât în raport cu numărul pieselor din perioada
anterioară, cât şi în raport cu numărul altor tipuri de celturi descoperite în regiune. Aşadar, prezenţa
la Pir a doar două exemplare de celt cu gura concavă, piesă ce anterior era considerată emblematică
pentru regiune, este expresie a unei tendinţe generale. Acest fapt este sugerat de existenţa în regiune
a unor depozite datate în etapa HaB1 fără celturi cu gura concavă.
Celtul decorat cu protuberanţă în formă de mic disc (pl. 2/14, nr. 18) este de dimensiuni medii,
cu gura îngroşată, tubul de înmănuşare cilindric, cu o trecere bruscă de la tub la lamă, sub formă
de prag. Pentru orizonturile cronologice HaA2, HaB1 şi HaB2 este bine reprezentată combinaţia
ornamentală de pe piesă, formată din trei nervuri orizontale de sub care pornesc două perechi de
nervuri uşor arcuite, ce coboară până sunt atinse de linia ce desparte tubul de înmănuşare de lamă.
Neobişnuit pentru celturile din spaţiul carpatic este ornamentul în formă de proeminenţă. Acest
ornament poate fi pus în legătură, eventual, cu ornamentul punctat de pe celturile din orizonturile
de depozite III, IV şi V din România, respectiv cu piese din orizonturi contemporane din estul
Europei centrale61. Prin două descoperiri apropiate de Pir decorul punctat poate fi asociat direct
mediului cultural Gáva din nord-vestul României, prin descoperirea în aşezări ale acestei culturi a
unui celt la Sărvăzel62, respectiv a unui tipar pentru turnat celturi cu decor punctat şi cu linii arcuite,
ce a fost descoperit la Tăşad63. Un tipar pentru celt ce are o gură îngroşată şi prevăzut cu nervuri
arcuite ce încadrează un punct reliefat a fost descoperit în Serbia64. Dimensiunile mari ale „punctului” de la ornamentul de la Pir sunt de natură a-l considera disc. Din această perspectivă celtul de la
Petrescu-Dîmboviţa 1949, 272 şi urm.
O sintetizare a principalelor contribuţii la Kacsó 2007, 53-56, unde sunt analizate lucrările lui: W.A. von Brunn (1968),
M. Novotná (1970), M. Rusu (1972), A. Mozsolics (1973), T. Kemenczei (1974), A. Vulpe (1974), T. Bader (1978), B.
Wanzek (1989), J. Říkovský (1992), S. Hansen (1994), J. Kobal` (2000). La acestea poate fi adăugată şi lucrarea lui V.
Dergačev (2002, 169-171) care sintetizează răspândirea celturilor cu gură concavă din perspectiva descoperirilor estcarpatice.
54
Kacsó 2007, 56-59.
55
Kacsó 2007, 59.
56
Kacsó 2007, 59.
57
Dergačev 2002, 169-171, pl. 124.
58
Kemenczei 1984: taf. 190/4,8 (Balmezújváros, kom. Hajdú-Bihar), taf. 197/21, 23, 25-26 (Karcag, kom. Jász-NagykunSzolnok), taf. 200/2,3 (Mérk, kom. Szabolcs-Szatmár-Bereg); taf. 200b/3 (Téglás, kom. Hajdú-Bihar), taf. 201/7-12, 17
(Pácin, kom. Borsod-Abaúj-Zemplén), taf. 207a/ 7 (Tarhos, kom. Békés); taf. 209b/2, 209c/1, 4-6 (Tiszaszőlős, kom.
Jász-Nagykun-Szolnok), taf. 210/9-11,13,15 (Tiszaszentimbre, kom. Jász-Nagykun-Szolnok), taf. 212/4 (Tiszavasvári,
kom. Szabolcs-Szatmár-Bereg), taf. 213c/2,4,9 (Vesztő, kom. Békés), taf. 217b/2-5, 218/18-19, (Rohod, kom. SzabolcsSzatmár-Bereg), taf. 219a/8-15 (Nyírtura, kom. Szabolcs-Szatmár-Bereg), taf. 219b/1-7 (Taktakenéz, kom. Borsod-AbaújZemplén); Kobaly´ 2000: taf. 87C/4-5.
59
Bader 1978: pl. 84/1,2 (Valea Someşului); Petrescu-Dâmboviţă 1977: pl. 315/3-5 (Săcuieni); Iercoşan-Németi 1991,
pl. 1/2 (Sărvăzel); Marinescu G. 2002:24-25, pl. I/2,3 (Anieş), 27, pl.1/4 (Ţagu), 25, pl. II/2 (Ciceu-Corabia).
60
Mozsolics 2000, pl. 120/ 1,2.
61
Wanzek 1989, 226-227, pl. 70.
62
Németi/ Iercoşan 1991, pl. 1/1.
63
Wanzek 1989, pl. 49/2.
64
Wanzek 1989,197-198, pl. 37/5 (Idjoš).
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Pir ar putea fi pus în legătură cu intensa utilizare a protuberanţelor discoidale pe celturile din mediul
Lausitzer65. O legătură mai apropiată poate fi stabilită cu tipul Czorków (varianta D), asemănător ca
formă şi ornament66 cu exemplarul de la Pir, acesta fiind completat cu nervuri orizontale. Un anumit
impuls ornamental dinspre complexul Lausitzer poate fi acceptat din perspectiva legăturilor metalurgice puternice cu mediul cultural de la nord de Carpaţi67. Un grup de celturi ce provine dintr-un
depozit (HaB2) descoperit în aşezarea fortificată de la Bükkszentlászló–Nagysánck sunt decorate
cu puncte flancate de nervuri, unele dintre aceste puncte putând fi, eventual, considerate discuri68.
Această descoperire poate să fie un argument pentru adoptarea ornamentului în formă de disc în
mediul cultural Gáva dar, în acelaşi timp, prin poziţia sa în nord-estul bazinului carpatic, lasă deschisă posibilitatea unei influenţe de la nord de Carpaţi.
Celturile compacte, cu trecerea de la tubul de înmănuşare la lamă nediferenţiată, decorate cu
patru-şase nervuri orizontale şi trei nervuri unghiulare, a căror capete se răsfrâng orizontal spre laturile înguste ale celturilor (pl. 2/7-9, nr. 11, 12, 13) au doar trei analogii pentru orizontul IV din
spaţiul intracarpatic, fiecare exemplar fiind de formă compactă însă mai alungită şi având nervurile
orizontale în număr şi dispunere diferită69. Slaba răspândire a acestui ornament în spaţiul carpatic
induce o posibilă origine străină a piesei. Din perspectiva unor particularităţi morfologice ale ornamentului nu poate fi exclusă posibilitatea prezenţei acestor celturi sub impulsuri vest-balcanice. În
acest sens este de menţionat că la cele trei piese de la Pir vârful unghiului exterior apare prelungit
printr-o linie scurtă, element ce este deosebit de frecvent la celturile cu decor unghiular din spaţiul
vest-balcanic70. Ornamentul unghiular cu capete răsfrânte spre laturile înguste este prezent în depozitul de la Bokavič (Bosnia)71, iar utilizarea sa mai timpurie în mediul vest-balcanic comparativ cu
spaţiul carpatic, poate fi luată în calcul din perspectiva a două exemplare de la Šumatac (orizontul
de depozite II din Bosnia)72.
Celtul de tip transilvan (Pl. 2/10, nr. 14) prezent printr-un singur exemplar aparţine variantei
principale C (varianta C 9) din tipologia realizată de M. Rusu73. În perioada timpurie de utilizare a
celturilor de tip transilvan (etapa BzD) zona de nord-vest a României este o zonă cu o utilizare limitată a acestui tip de celt74, la fel ca zona de nord-est a Ungariei75 sau Ucraina de la vest de Carpaţi76.
Pentru această perioadă analiza modului în care sunt răspândite diferite variante ale celturilor de tip
transilvan77 sugerează că nordul României şi zona Tisei superioare sunt zone periferice în care este
utilizat acest tip de celt. Astfel, exemplarele mai timpurii sunt legate de aria est-carpatică, respectiv,
sud şi central transilvană, ca apoi, un număr limitat de exemplare să fie preluate spre nord, în zona
de îngropare a depozitelor de tip Uriu–Ópályi. Numărul celturilor de tip transilvan din aria nordtransilvană şi bazinul superior al Tisei sporeşte în etapa HaA. Acestei etape îi corespunde maxima
expansiune a teritoriului de utilizare a acestora. În această etapă celturi de tip transilvan au fost
descoperite mult mai la vest, până în Moravia, Croaţia, Bosnia şi Serbia (rămân incerte unele descoperiri din Austria şi Germania)78. Prezenţa unor astfel de piese în depozitele de tip Moigrad–Tăuteu/
Kuśnierz 1998, pl. 2/26, 3/32, 13/218-221, 20/380-389, 25/535-536, 543-544, 29/621; Kytlicová 2007, pl. 4/ 200;
Kuśnierz 1998, 36-37, pl. 218-221/13.
67
Kuśnierz 1998, 10-25.
68
Szabó 2016, 177-178, pl. 14.
69
Petrescu-Dîmboviţa 1977, pl. 318/10 (Sîg, jud. Sălaj), Petrescu-Dîmboviţa 1978, pl. 250/2 (Zagon II, jud. Covasna),
pl. 237D/4 (Porumbenii Mari, jud. Harghita).
70
Žeravica1993, pl. 26/378, 27/364-367; König 2004, 11/2, 23/1-4, 6 şi urm.
71
König 2004, 138, pl. 39/ 38.
72
König 2004, 11B/1,2.
73
Rusu 1966, 27.
74
Bader 1978, 86.
75
Kemenczei 1984, 33, 76;82; Mozsolics 1960, pl. 69/4,5; 70/2,3.
76
Kobal´ 2000, 40-41.
77
Kacsó 2007, 62-63.
78
Kacsó 2007, 62-63.
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Hajdúböszörmény, fără a fi considerabilă, este totuşi bine documentată în Câmpia Tisei79. De fapt pe
parcursul etapelor HaA2/ B1-3 celturile de tip transilvan (cu partea reliefată arcuită) sunt prezente
într-un număr relativ redus chiar şi în Transilvania şi zona de vest a României80. Pentru această
perioadă în zona apropiată a depozitului de la Pir, sunt cunoscute două astfel de descoperiri din aşezarea culturii Gáva de la Căuaş81, piese ce pot fi legate tot de etapa HaA2-HaB. Referitor la perioada
până în care continuă să fie utilizate celturile de tip transilvan poate fi adusă în discuţie continuarea
supravieţuirii lor pe parcursul unor faze mai recente ale etapei Ha B, pe parcursul fazei Ha B282 şi
chiar pe parcursul etapei Ha B383.
Celturi cu gura dreaptă, lărgită, secţiune ovală, şi lama puternic lăţită. Forma este prezentă în mai
multe variante, ce pot fi stabilite mai ales pornind de la prezenţa unor ornamente pe tubul de înmănuşare sau pe bordura acestuia şi mai rar de la proporţia părţilor componente ale pieselor: a) nervuri
dispuse unghiular, flancate de aripioare; b) cu nervuri dispuse unghiular; c) cu nervuri în formă de
semicerc şi cu aripioare pe laturile înguste; d) celturi lungi, cu gura de înmănuşare îngustă, decorate
doar cu nervuri orizontale sub bordura de înmănuşare, cu aripioare pe laturile înguste; e) cu nervuri
uşor arcuite/ verticale; f) fără ornamente.
a) Celturile cu decor unghiular şi cu aripioare de la Pir (varianta a, pl. 3/1,4, 7, nr. 20, 23, 26) au
cele mai numeroase analogii în depozite de tip Moigrad şi Hajúböszörmény84. Celturile de la Hăşag
(jud. Alba)85, Cireşoaia86 şi Târgul Secuiesc87 atribuite iniţial seriei Sângeorgiu de Pădure–Fizeşu
Gherlei, au fost reatribuite de Carola Metzner-Nebelsick orizontului IV de depozite88, orizont ce
include vechea serie Moigrad–Tăuteu. Totuşi prin câteva exemplare forma rămâne în uz în orizontul
de depozite V (Metzner-Nebelsick), orizont ce corespunde vechilor serii Vetiş şi Bükkszentlászló89.
b) Decorul unghiular cu vârful în jos, având nervuri orizontale în zona gurii îngroşate, neînsoţit
de aripioare este prezent pe numeroase celturi din spaţiul carpatic. C. Metzner-Nebelsick consideră
acest tip de piesă ca element specific orizontului de depozite IV, chiar dacă nervurile în unghiuri
cu laturile arcuite de felul acelora de la Pir (pl. 2/15, 3/1-3, nr. 19, 15-18) continuă să fie prezente
pe exemplare din orizontul V de depozite (sec. IX a. Chr.) 90. Însă asocierea ornamentală cu forma
pieselor identică cu aceea de la Pir (tub de înmănuşare îngust şi lamă mult lăţită) este prezentă
doar în cadrul depozitelor din seria Moigrad/ Hajúböszörmény: Săcuieni (jud. Bihor)91, Tăuteu (jud.
Bihor)92 Hida (jud. Sălaj)93, Şpălnaca (jud. Alba)94, Sarkad (kom. Békés)95. Ornamentul identic ce
Kemenczei 1984, 82: taf. CXCVII/9 (Karcag, kom. Szolnok), taf. CCIV/ 6, 22, 23, taf. CCV/ 1-9 (Szentes, kom.
Csongrád), taf. CCVII/ 2-4, 6 (Tarhos, kom. Békés); Mozsolics 2000: taf. 72/ 9 (Pap, kom. Szalolcs-Szatmár).
80
Petrescu-Dîmboviţa 1978: pl. 223/1-5 (Arad II, jud. Arad), pl. 227B/2 (Cetea, jud. Alba), pl. 296/2,8 (Noul Săsesc, jud.
Sibiu), pl. 248B/1 (Ţelna, jud. Alba), 254C/1 (Borşa, jud. Maramureş) pl. 258A/34-40 (Fizeşu Gherlei II, jud. Cluj), 259C/8
(Hida, jud. Sălaj), pl. 260B/1-3 (Hunedoara II, jud. Hunedoara), pl. 263A/12-15 (Sângeorgiu de Pădure I).
81
Muzeul Carei, nr. inv. 8345 (Németi 1999, 19), Muzeul Judeţean Satu Mare, nr. inv. 55 143.
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Kobaly´ 2000, 41: taf. 88/ 15-16 (Olešnik I); Mozsolics 2000, 8, taf.102/1,3-6 (Tarhos, kom. Békés).
83
Kemenczei 1981, 34, taf.7/ 8-12; Mozsolics 2000, taf. 76/ 1-5 (Prügy, kom. Borsod-Abaúj-Zemplén) PetrescuDîmboviţa 1978: 258A/34-40 (Fizeşu Gherlei II, jud. Cluj), pl. 260B/1-3 (Hunedoara II, jud. Hunedoara), pl. 263A/12-15
(Sângeorgiu de Pădure I).
84
Petrescu-Dîmboviţa 1977, pl. 296/9,10 (Arad II); Mozsolics 2000, pl. 68/1 (Nyíregyháza-Őrház, kom. SzabolcsSzatmár), pl. 74/5, 8 (Polgár, kom. Hajdú-Bihar), pl. 97/1,2,3 (Szentes, kom. Csongrád).
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Petrescu-Dîmboviţa 1977, 142, 348/7; Ciugudean – Luca – Georgescu 2008, 19, 20, pl. IV/1.
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Petrescu-Dîmboviţa 1977, pl. 345/ 1,3. Kacsó 2007, fig. 4/2.
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Petrescu-Dîmboviţa 1977, pl. 356/2 (Târgu Secuiesc).
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Metzner-Nebelsick 2005, 324, 328; Kacsó 2007, 71; Ciugudean/ Luca/ Georgescu 2008, 19, 20
89
Petrescu-Dîmboviţa 1977, pl. 360/1,2 (Iara III, jud. Cluj), Petrescu-Dîmboviţa 1977, pl. 360/5 (Mintiu Gherlei, jud.
Cluj), Mozsolics 2000, 82/3 (Rohod-Somogyi, kom. Szabolcs-Szatmár).
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Metzner-Nebelsick 2005, 324.
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Petrescu-Dîmboviţa 1977, pl. 315/9. Reatribuit orizontului de depozite IV (Metzner-Nebelsick 2005, 328).
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Petrescu-Dîmboviţa 1977, pl. 329/10.
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Petrescu-Dîmboviţa 1977, pl. 348/14. Reatribuit orizontului de depozite IV (Metzner-Nebelsick 2005, 328).
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Petrescu-Dîmboviţa 1977, pl. 329/5.
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apare pe un exemplar mai recent (orizontul V) din depozitul Sângeorgiu de Pădure I96, este prezent
pe un celt cu o lamă mai îngustă decât a celor patru celturi de la Pir, diferenţiere ce asigură un element suplimentar ce leagă piesele de la Pir de seriile Moigrad şi Hajúböszörmény.
c) Celturile cu tub de înmănuşare îngust şi lamă puternic lăţită, ornamentate cu nervuri semicirculare (pl. 3/5, nr. 24) au o frecvenţă mare în depozitele din orizontul III şi IV descoperite în partea
de nord-vest a României97 şi în nord-estul a Ungariei98. În schimb, pentru această variantă de celturi
cu lama mult lăţită este izolată în alte regiuni din România99. Geografic, tot de regiunea de contact
a bazinului superior şi mijlociu al Tisei pot fi legat şi trei celturi ce provin de la Somotor (estul
Slovaciei)100. Exemplarul de la Pir este unicul la care ornamentul este combinat cu aripioare, iar
pragul puternic de trecere de la tub la lamă apare doar la exemplarele de la Sărvăzel şi Hajdúszorvát.
Originea cronologică a acestei variante a fost apreciată din perspectiva câtorva exemplare ce apar în
depozite din seria Cincu–Suseni101, exemplare din această serie regăsindu-se în cadrul acestei serii102.
În ce priveşte utilizarea generală a nervurilor în formă de semicerc pe celturi, Burger Wanzek a
repertoriat 31 de piese din 24 localităţi, răspândite între Austria şi Croaţia la vest şi Transilvania la
est (câte un exemplar izolat descoperit în Bavaria şi Dobrogea)103. Dacă adăugăm şi exemplarele descoperite ulterior (9 piese)104, constatăm existenţa unui număr de 40 piese, descoperite în 33 localităţi.
Se poate observa o concentrare a descoperirilor în zona de nord-vest a României şi zona de nord-est
a Ungariei, atâta vreme cât un număr de 26 dintre celturile cu ornament în formă de semicercuri
provin din această zonă.
Deoarece un număr de 21 din piesele din regiune se datează în perioada de depunere a orizontului de depozite IV (seriile Moigrad/ Hajdúböszörmény) este evident că perioada de maximă utilizare
a celturilor ornamentate cu nervuri semicirculare este legată de etapa HaB1 şi este specifică regiunii
de confluenţă a bazinului inferior şi a bazinului mijlociu al Tisei, respectiv a bazinul râului tributar
Someş. Utilizarea intensă în regiune a acestui ornament dar şi posibila sa origine locală, este susţinută de faptul că patru dintre puţinele exemplare datate în seria Kurd/ Cincu-Suseni ce se localizează
tot în această regiune105, implică considerarea celtului de la Pir cu ornament semicircular ca o piesă
cu origine locală.
d) Celtul alungit, cu gura de înmănuşare îngustă, cu lama lăţită (3/9, nr. 28) decorat cu nervuri
orizontale sub bordura de înmănuşare şi cu aripioare pe muchiile înguste are mai multe analogii
Petrescu-Dîmboviţa 1977, pl. 351/9.
Bader 1978, pl. LXXXIV/ 3 (depozit? Valea Someşului); Iercoşan/ Németi 1991 pl.2/1; Bader 1996, pl. 9/3 (Sărvăzel,
jud. Satu Mare); Petrescu-Dîmboviţa 1977, pl. 315/ 8 (Săcuieni, jud. Bihor); Petrescu-Dîmboviţa 1978: pl. 272C/3 (Cluj
Napoca, jud. Cluj), pl. 228/5 (Fânaţe, jud. Bistriţa-Năsăud), pl. 238/ 6 (Săcuieni, jud. Bihor); Marinescu 1979, pl. I/1
(Ciceu-Corabia, jud. Bistriţa-Năsăud); Soroceanu 2005, 205, pl. 4/2 (Gârbău, jud. Cluj).
98
Kemenczei 1984: taf. CXCb/2 (Balmezújváros, kom. Hajdú-Bihar), taf. CXCVa/2 (Déványa, kom Békés); taf. CXVIc/1618 (Hajdúszorvát, kom. Hajdú-Bihar), taf. CCI/ 6, (Pácin, kom. Borsod-Abaúj-Zemplén), taf. CCIV/ 6,7 (Kántorjánosi,
kom. Szabolcs-Szatmár); taf. CCXIX/4 (Nírtura, kom. Szabolcs-Szatmár); Mozsolics 1985: pl. 264/11 (Debrecen, kom.
Hajdú-Bihar), Mozsolics 2000, 60-61, taf. 66/3 (Nagyrábé, kom. Hajdú-Bihar).
99
Petrescu-Dîmboviţa 1977: pl. 302/2 (Brăduţ, jud. Covasna), pl. 303/3 (Cetea, jud. Alba), pl. 307/17 (Giurgiova, jud.
Caraş-Severin), pl. 315/8, Sîmbăta Nouă (jud. Tulcea), Petrescu-Dîmboviţa 1978, pl. 220B/5,7 (Jupalnic, jud. Mehedinţi).
100
Novotná 1970, pl. 33/581, 33/623, 39/692. În Slovacia mai sunt cunoscute trei celturi cu nervuri arcuite, unul provine
din localitatea Pláštovce (Novotná 1970, pl. 36/677) şi alte două din localităţi necunoscute (Novotná 1970, pl. 36/638,
639).
101
Bader 1996, 276.
102
Petrescu-Dîmboviţa 1978: pl. 142/91, 143/133 (Spălnaca II, jud. Alba); Hampel 1896, pl. 229/24, 230/3 (Kemecse,
kom. Szabolcs-Szatmár); Mozsolics 1985: pl. 224/17 (Szentes, kom. Csongrád), pl. 206/19 (Vajdácska, kom. BorsodAbaúj-Zemplén), pl. 1/21. (Bükkaronyos I, kom. Borsod-Abaúj-Zemplén).
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Wanzek 1989, 225, lista 8, pl. 70.
104
Pir (exemplarul publicat în acest articol), „depozitul Valea Someşului” (Bader 1978, pl. LXXXIV/ 3), Sărvăzel,
(Iercoşan, Németi 1991, pl. 2/1; Bader 1996, pl. 9/3); Săcuieni (Petrescu-Dîmboviţa 1977, pl. 315/ 8), Fânaţe PetrescuDîmboviţa 1978, pl. 228/5), Ciceu-Corabia (Marinescu 1979, pl. I/1); Gârbău (Soroceanu 2005, 205, pl. 4/2), Balmezújváros
(Kemenczei 1984: taf. CXCb/2), Nagyrábé (Mozsolics 2000, 60-61, taf. 66/3).
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Hampe l896, pl. 229/24, 230/3 (Kemecse, kom. Szabolcs-Szatmár); Mozsolics 1985: pl. 206/19 (Vajdácska, kom.
Borsod-Abaúj-Zemplén), pl. 1/21. (Bükkaronyos I, kom. Borsod-Abaúj-Zemplén).
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în cadrul seriei Moigrad/ Hajúböszörmény106. În cadrul acestei serii mai există celturi ce au această
formă şi aceleaşi ornamente, alături de care apar elemente decorative complementare: cu partea dintre aripioare uşor scobită107, cu puncte reliefate amplasate sub nervurile orizontale din zona gurii108,
respectiv cu laturile aripioarelor dublate de nervuri arcuite109. În ce priveşte apariţia celturilor alungite cu gura îngustă şi cu tăiş lat, decorate cu nervuri şi aripioare, cu greu poate fi legată de o etapă
mai timpurie doar din perspectiva exemplarului de la Brad (jud. Hunedoara)110, atâta vreme cât în
seria Cincu–Suseni deşi este prezentă forma generală, decorată cu nervuri orizontale111, aripioarele
sunt prezente doar pe celturi compacte, piese la care tăişul nu se diferenţiază brusc de zona tubului
de înmănuşare112. Pentru o perioadă ulterioară orizontului IV trebuie avut în vedere un exemplar
din depozitul de la Sângeorgiu de Pădure I (jud. Mureş)113. O datare mai târzie de acest orizont a
exemplarului de la Románd (kom. Vesprém)114, paralelizat cu faza HaB2, comportă un semn de
îndoială din perspectiva încadrărilor propuse de Carola Metzner-Nebelsick pentru depozitele din
epoca târzie a bronzului 115. În consecinţă varianta de celt discutată poate fi considerată ca fiind
legată de orizontul IV, în ton cu forma generală a celturilor cu aripioare116, însă poate fi luată în calcul
o continuare izolată a depunerii sale în orizontul de depozite V, cel puţin din perspectiva exemplarului din depozitul de la Sângeorgiu de Pădure.
e) Unul dintre celturile de la Pir (pl. 2/12, nr. 16) prezintă o diferenţă parţială de ornamentaţie
pe cele două feţe laterale: în timp ce faţa unu este ornamentată cu patru linii verticale, faţa doi este
formată dintr-o pereche formată din două nervuri uşor arcuite. Există mai multe celturi ce prezintă diferenţe de ornamentare între cele două feţe, însă nu cunoaştem o analogie bună pentru celtul de la Pir, deşi cele două tipuri de ornamente sunt intens folosite pe celturile din spaţiul carpatic,
încă din orizontul de depuneri Cincu–Suseni/ Kurd. Burger Wanzek tratează ornamentul în sine
(2.b.6.d), neţinând cont de forma celturilor sau de datarea depozitelor117. Dacă disociem în funcţie
de forme celturile pe care apar registrele formate din perechi de nervuri uşor arcuite (între una şi
trei) în combinaţie cu nervuri orizontale, constatăm că pe celturile cu tub de înmănuşare îngust
şi lamă lăţită (de felul aceluia de la Pir), sunt prezente în primul rând pe parcursul orizontului IV
(seriile de depozite Hajúböszörmény şi Moigrad–Tăuteu): Dîrja (jud Cluj)118, Girişu Român (jud.
Petrescu-Dîmboviţa 1977: pl. 288/13 (Dezmir, jud. Cluj), pl. 290/5 (Dîrja, jud. Cluj), pl. 293/5 (Zlatna, jud. Alba),
pl. 314/17 (Porumbenii Mari, jud. Harghita); Mozsolics 2000 pl. 112/3 (Ujszentmargita, kom. Hajdú-Bihar), Sorceanu
1995, 205, pl. 4/4 (Gârbău, jud. Cluj). Depozitele de la Dezmir şi Dîrja au fost încadrate în seria Turia-Jupalnic (PetrescuDîmboviţa 1977, 122-123), respectiv depozitul de la Dezmir la graniţa dintre Turia-Jupalnic (HaA2) şi Moigrad-Tăuteu
(Ha B1) (Rusu şi alţii 1977, pl. R 65). Pentru o reîncadrare în HaB1 (Moigrad) sau la limita cu seria Turia-Jupalnic
argumentează pentru ambele depozite Carol Kacsó (2007, 69). Aproximativ în aceaşi perioadă (orizontul de depozite 3/4)
datează un celt de formă similară descoperit în aşezarea bosniacă de la Bresovo Polje (König 2004, pl. 30/17).
107
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larga răspândire a ornamentului pot fi menţionate trei exemplare din depozitul de la Jevičko (Moravia) (Salaš 2005,
pl. 178/4,5, 179/6).
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Petrescu-Dîmboviţă 1978, pl. 263/ 32.
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diferite categorii, prezenţa fragmentelor de turte) a tratării pieselor (număr mare a pieselor fragmentate), dar şi datării
mai timpurii a unor piese (spada cu antene, cea mai mare parte a celturilor) (Metzner-Nebelsick 2005, 321-328).
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Metzner-Nebelsick 2005, 324, fig. 3, IV, 16-17.
117
Wanzek 1989, 112. Astfel ajunge la concluzia că celturile ce au perechile de linii verticale în combinaţie cu trei
nervuri orizontale, apar mai adesea în centrul Transilvaniei, în timp ce în combinaţie cu două linii apar în nord-vestul
Transilvaniei şi Slovacia, în timp ce varianta austriacă este combinată cu o singură nervură orizontală
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Petrescu-Dîmboviţa 1978, pl. 219/24 (liniile arcuite par să încadreze marginile arcuite ale unor aripioare). Carol Kacsó
(2007, 69) argumentează pentru o reîncadrare a depozitului de la Dîrja în HaB1 (Moigrad).
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Cluj)119, Nyíregyháya–Őrház (kom. Szabolcs-Szatmár-Bereg)120, Újszentmargita (kom. HajdúBihar)121, Nádudvar (kom. Hajdú-Bihar)122, Szarvas (kom. Békés)123. Pe celturi compacte, la care
tubul de înmănuşare nu se diferenţiază brusc de lamă, perechile de nervuri verticale (sau uşor
arcuite) apar atât în orizontul de depozite IV124, cât şi în orizontul V 125. Pentru zona de nord-vest
a României şi nord-est a Ungariei, combinarea nervurilor verticale/uşor arcuite cu două nervuri
orizontale este atestată de exemplarele de la Girişu Român (jud. Cluj) şi Nyíregyháza, în schimb
exemplarele de la Dîrja, Nádudvar şi Pir atestă răspândirea variantei însoţită de trei nervuri orizontale. Realizarea în zonă a acestei din urmă combinaţii este atestată de tiparul de la Tăşad126,
acela care de altfel, indică o datare în Ha B1 a celtului de la Pir.
f) Celturi nedecorate (pl. 3/6, nr. 24) cu lama puternic lăţită, despărţită de corp de un prag accentuat. Îşi fac apariţia încă în seria Cincu – Suseni127, continuă să fie prezente în seria Turia-Jupalnic128.
Prin descoperirile de la Mérk (kom. Szabolcs-Szatmár)129, Szentes (kom. Csongrád) 130, Tiszasentimre
(kom. Szolnok)131 Vărd I (jud. Sibiu)132, Zagon II (jud. Covasna)133 şi Floreşti (jud. Cluj)134 utilizarea
cea mai intensă pare să fie atinsă în cadrul seriilor Hajúböszörmény şi Moigrad-Tăuteu, chiar dacă
este continuată utilizarea în cadrul seriei Sângeorgiu de Pădure – Fizeşu Gherlei135. Tudor Soroceanu
şi Éva Lakó datează celturile cu lamă trapezoidală, nedecorate în HaB136. Tot în perioada tânără
a Câmpurilor de urne (HaB1) este datat un tipar descoperit în aşezarea de la Novigrad na Savi
(Croaţia)137.

3.5. Secerile
Una din secerile din depozitul de la Pir (Nr. inv. 49424, Pl. 3/12) are o deficienţă de turnare în partea inferioară, însă prin forma generală poate fi apreciată că reprezintă o seceră cu buton. Îndoirea
relativ accentuată a muchiei lamei trimite spre o încadrare a acestei piese în tipul Cenadu Mare, tip ce
are însă un cot de îndoire mai bine evidenţiat şi care apare în depozitele de tip Moigrad138. Cotul mai
puţin accentuat trimite spre tipul Pecica, care în Transilvania este prezent în depozitele anterioare
tipului Moigrad, însă pe teritoriul Ungariei supravieţuieşte în depozitele de tip Hajúböszörmény139.
Secerile cu lama lată prevăzută cu două nervuri ce pornesc din mâner (Nr. Inv.: 49419, 49420, 49421,
Petrescu-Dîmboviţa 1978, pl. 266/5). Reatribuit orizontului de depozite IV (Metzner-Nebelsick 2005, 328).
Mozsolics 2000, 68/6,7. (cu câte două lini orizontale).
121
Mozsolics 2000, pl. 112/3 (fără linie).
122
Mozsolics 2000, pl. 56/12 (cu câte trei linii).
123
Mozsolics 2000, pl. 91/7 (cu două linii orizontale).
124
Petrescu-Dîmboviţa 1978: pl. 259C/3 (Hida, jud. Cluj), pl. 264A/17 (Târgu Mureş, jud. Mureş). Ambele depozite
reatribuite orizontului de depozite IV (Metzner-Nebelsick 2005, 328).
125
Petrescu-Dîmboviţa 1978: pl. 263/30,31 (Sângeorgiu de Pădure, jud. Mureş); Petrescu-Dîmboviţa 1978: pl. 266B/2
(Mintiu Gherlii, jud. Cluj).
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Wanzek 1989, 202, pl. 49/2.
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Petrescu-Dîmboviţa 1978: pl. 135C/4 (Suseni, jud. Mureş).
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Petrescu-Dîmboviţa 1978: pl. 219/25 (Dârja, jud. Cluj), pl. 220B/8 (Jupalnic, jud. Mehedinţi).Pentru o reîncadrare a
depozitului de la Dîrja în HaB1 (Moigrad–Tăuteu) argumentează Carol Kacsó (2007, 69).
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Petrescu-Dîmboviţa 1978: pl. 249B/4.
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Soroceanu-Lakó 2005, pl. 2/9.
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Petrescu-Dîmboviţa 1978: pl. 263/20 (Boldeşti, jud. Prahova).
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Soroceanu–Lakó 2005, 189.
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Wanzek 1989, 198, pl. 38/3a.
138
Petrescu-Dîmboviţa 1978, 18.
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Mozsolics 2000: taf. 53/14, (Mezökövesd, kom. Borsod), taf. 57/1 (Nádudvar, kom. Hajdú-Bihar), pl. 69/12 (Nyírtura,
kom. Szabolcs-Szatmár-Bereg), taf. 80/14,19 (Rohod, kom. Szabolcs-Szatmár-Bereg), taf. 116/1 (Záhony, kom. SzabolcsSzatmár-Bereg).
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Pl 3/14,16, 2/15) au fost încadrate de M. Petrescu-Dîmboviţa tipului Josani I140. Aria de răspândire
a acestui tip de seceri este foarte mare, Mircea Petrescu-Dîmboviţa citează analogii din spaţiul carpatic până în Baden-Württemberg şi Hessen141. În ce priveşte interpretarea prezenţei acestui tip de
seceră în depozitul de la Pir, în nici un caz nu poate fi considerată ca fiind o piesă străină, deoarece se
constată o prezenţă consistentă a tipului Josani I în zona de contact a bazinului mijlociu şi superior al
Tisei142. Cu excepţia unui exemplar din depozitul de la Hida, toate secerile de tip Josani I descoperite
pe teritoriul României sunt atribuite seriei Moigrad143. La fel şi pe teritoriul Ungariei cea mai mare
parte a secerilor de acest fel au fost atribuite orizontului Hajúböszörmény144, un număr mai redus
fiind prezente în depozitele de tip Románd145. Legătura secerilor de tip Josani I cu depozitele din
orizontul IV este şi mai clară, atâta vreme cât depozitul de la Hida a fost re-datat mai timpuriu, în
cadrul orizontului de depozite IV146. Argumentele pentru re-datarea depozitului de la Hida (posibilitatea de a data mai timpuriu spadele cu antene precum şi unele celturi) pot fi utilizate pentru a data
mai timpuriu şi depozitul de la Románd. Totuşi, apreciem că rămâne posibilitatea unei supravieţuiri
limitate a secerilor cu lamă lată, de tip Josani I, şi dincolo de orizontul de depozite IV, atâta vreme
cât un exemplar din depozitul Olešnik I (Ucraina Transcarpatică) este prezent împreună cu celturi
specifice orizontului V de depozite147.
Una dintre seceri are vârful şi o parte din lamă lipsă (inv. nr. 49422, pl. 3/13), însă faptul că cele
două nervuri de pe mâner se intersectează în partea superioară a acestuia sugerează că piesa ar putea
aparţine tipului Uioara 8–Şpălnaca I sau tipului Cenadu Mare, din tipologia stabilită de Mircea
Petrescu-Dîmboviţa pentru secerile cu limbă la mâner. Probabilitatea apartenenţei la primul tip este
mai mare, dată fiind frecvenţa deosebit de mare a acestui tip şi a vastității ariei de răspândire. În
schimb, tipul Cenadu Mare se limitează la câteva exemplare descoperite în Banat şi regiunea învecinată din sud-estul Câmpiei Tisei, respectiv la un exemplar izolat descoperit în nordul Transilvaniei
(Hida)148.

4. Originea pieselor. Semnificaţia vehiculării lor
În ce priveşte aprecierea locului de origine a obiectelor ce au făcut obiectul depunerii de la Pir se
impune precizarea că este o problemă ce necesită a fi tratată cu precauţie. După cum s-a constatat
din prezentarea analogiilor pentru celturile de la Pir, ariile mari pe care sunt prezente acestea sunt în
acord cu analizele lui Burger Wanzek. Potrivit acestuia, în perioada recentă (tânără) a Câmpurilor de
Urne (Bronz târziu 4/ HaB1) tipurile de celturi cu acelaşi ornament ajung să aibă o mare răspândire
teritorială149. Este necesar a se ţine cont de faptul că ele puteau fi confecţionate într-un teritoriu vast
şi astfel, în general, este greu de asociat un tip de piesă cu o regiune anume, regiune care să poată fi
interpretată a fi zonă de origine. De exemplu, în această notă poate fi considerată prezenţa celor două
celturi cu plisc. Este un tip de piesă locală, inventat în regiunea bazinului superior al Tisei pe parcursul etapei BzD. Însă larga sa răspândire începând cu etapa HaA, face ca vocația de produse locale
Petrescu-Dîmboviţa 1978, 44-45 (nr. 1127-1154), pl. 14 A.
Petrescu-Dîmboviţa 1978, 45, pl. (harta) 294A.
142
Petrescu-Dîmboviţa 1978: pl. 239/15-20 (Sălard, jud. Bihor) 270F/2 (Aleşd II, jud. Bihor), Iercoşan/ Németi 1991,
pl. 2/1 (Sărvăzel, jud. Satu Mare), Mozsolics 2000: pl. 27/7, 11, 13 (Egyek, kom. Hajdú-Bihar), 38/8-9, 13 (Hajdúsámson,
kom. Hajdú-Bihar), 74/11-13 (Polgár, kom. Hajdú-Bihar), 82/6 (Rohod, kom. Szabolcs-Szatmár-Bereg).
143
Petrescu-Dîmboviţa 1978, 54.
144
Mozsolics 2000: pl. 53/7, 10, 13, Mezőkövesd (kom. Borsod-Abaúj-Zemplén), pl. 93/10, 97/13 (Szentes I, IV, kom.
Csongrád) (împreună cu exemplarele menţionate anterior a fi descoperite în regiunea de contact dintre bazinul superior
şi mijlociu al Tisei).
145
Mozsolics 2000, pl. 41/19 (Jobaháza, kom. Győr), pl. 85/2,8, 11, 13-15), (Románd, kom. Vesprém), pl. 115/2 (Velem
Szentvid II, kom. Vas).
146
Metzner-Nebelzick 2005, 324-328.
147
Kobaly´ 2000, 26, 91, nr. 103.
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Petrescu-Dîmboviţa 1978, 39-42, 44.
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Wanzek 1989, 164 .
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a celor două piese de la Pir să fie pierdută. Utilizarea şi producţia la scară europeană în etapa HaB a
celturilor cu gura concavă înlătură siguranţa unei producţii locale pentru exemplarele de la Pir, chiar
şi în contextul descoperirii unor tipare în regiune, la Aranyosapáti (kom. Szabolcs-Szatmár)150. De
fapt posibilitatea stabilirii originii pieselor poate fi şi mai complicată, deoarece analiza unor tipare
ce au fost descoperite în afara ariei de răspândire a pieselor turnate în ele a scos în evidenţă şi o altă
explicaţie a prezenţei îndepărtate a pieselor: posibilitatea circulaţiei meşterilor pe distanţe relativ
mari151. Cu toate acestea, în cazul depozitului de la Pir sunt unele indicii care trimit spre ipoteza
depunerii de obiecte ce provin dintr-o acumulare locală. O astfel de acumulare realizată, fie în timp,
fie din mai multe surse, este sugerată de marea varietate a pieselor. Nuanţa locală este dată de faptul
că marea majoritate a pieselor sunt arme şi unelte ce sunt bine reprezentate în descoperirile din regiune, teritoriu ce poate fi definit ca fiind zona de întâlnire a grupului de depuneri din bazinul superior
și mijlociu al Tisei cu acela din nordul Transilvaniei.
Pentru o legătură directă a acumulării obiectelor în zona de descoperire trimite prezenţa în
ofrandă a celtului cu nervuri arcuite, despre care se poate spune că este o piesă specifică regiunii, dat
fiind că din cele 39 de descoperiri cunoscute, 25 provin din nord-vestul României şi din nord-estul
Ungariei. În ce priveşte „celtul de tip transilvan” (Pl. 2/10) analiza descoperirilor arată că dacă pentru
perioadele anterioare acesta putea fi considerat ca piesă de import din Transilvania intracarpatică, în
perioada orizontului de depozite IV, dimpotrivă, poate fi apreciat ca piesă intens utilizată în regiune.
O perspectivă diferită poate să fie acordată celtului cu proeminenţă circulară (Pl. 2/13) şi, probabil,
în cazul a trei celturi cu nervuri unghiulare ce au laturile răsfrânte orizontal spre laturile înguste
(Pl. 2/7-9). Pentru acestea pot fi aduse în discuţie elemente morfologice ce sunt specifice unor medii
culturale mai îndepărtate. În primul caz, un import/ influenţă din mediul Lausitzer poate fi luat în
calcul din perspectiva anumitor schimburi şi influenţe reciproce constatate în sens invers, dinspre
metalurgia din nord-estul Bazinului Carpatic în aceea din sudul Poloniei152. Influenţele metalurgice
dintre cele două zone ar trebui puse în contextul unor legături puternice între spaţiul carpatic şi
sudul Poloniei ce se observă şi în frecvenţa descoperirilor ceramice „importate” pe parcursul HaA
şi HaB la nord de Carpaţi153.
Numărul mic al pandantivelor ajurate cu opt spiţe prezente în România şi Ungaria fac cu greu
credibilă o producţie locală, producție ce ar avea la bază puţinele şi nesigurele exemplare din etapa
HaA. Statutul de import poate fi bănuit chiar şi pentru etapa HaA, având în vedere că în Transilvania
pandantivele cu patru spiţe sunt prezente în principal în cele trei mari depozite din zona resurselor
de sare154, depozite ce au atras un număr mare de piese exotice. Traseul pe care au circulat în etapa
HaA pandantivele cu patru spiţe spre locurile în care au fost îngropate ca ofrande ar putea fi marcat
de piesele de la Füyesabony155 Cserepfalu156, Ciumeşti157 sau Fizeşu Gherlei158. Descoperirile creionează un traseu ocolitor pe care vin dinspre zona nord-balcanică159.
Pandantivele circulare ajurate (cu opt spiţe) pot fi considerate importuri şi pentru etapa HaB, cu
atât mai mult cu cât prezenţa lor în spaţiul carpatic este mai redusă decât în etapa anterioară. Pentru
a stabili provenienţa piesei, o primă evaluare cartografică ar sugera o vastă regiune nord-alpină/
renană. Considerarea sa ca zonă de origine poate avea ca argument și faptul că această regiune are
o veche tradiţie în ce priveşte utilizarea roţilor cu spiţe metalice pe diferite piese (pandantive, ace
Mozsolics 2000, pl. 120/ 1,2.
Boroffka–Ridiche 2005, 162-173; Dietrich 2012, 224.
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Kuśnierz 1998, 10-25; Przybyła 2009, 251-264.
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Przybyła 2009, 265 327.
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Petrescu-Dîmboviţa 1978: pl. 157/ 589 (Şpălnaca II), 207/1391-1394 (Uioara de Sus) şi probabil fragmentele:
pl. 117/340 (Guşteriţa II), 157/ 588, 592-595 (Şpălnaca II).
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Mozsolics 1985, pl. 145/1, 146/29
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Kemenczei 1984, 115 pl. 44d/1.
157
Gindele et al. 2014, 14.
158
Petrescu-Dîmboviţa 1978: pl. 257/13. Rămâne greu de explicat contextul descoperirii sale în depozitul datat în HaB2.
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König 2004, 73-74, pl. 89
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etc). În acest caz traseul de venire a pandantivului din Pir pare a fi marcat de exemplarul din nordul
Ungariei şi a pieselor descoperite mai spre vest, pe teritoriul Slovaciei. Însă prezenţa unui singur
exemplar în depozitele din Boemia160 nu este de natură să ateste o iradiere prin această regiune, din
zona nord-alpină direct spre zona estică a bazinului carpatic. Mai degrabă pandantivul de la Pir ar
trebui apreciat ca un import legat de regiunea nordică a Balcanilor Vestici şi de zona sud-alpină.
Pentru acest traseu pledează faptul că mai multe piese din aceasta regiune beneficiază de un flux de
propagare spre nordul Câmpiei Panonice, iar de aici coboară spre nord-vestul Transilvaniei161. Ca
atare putem lua în calcul un flux de import indirect al mai multor tipuri de piese de bronz, intermediate prin zona nord-panonică. În cazul pandantivelor ajurate din HaB1, acest traseu este marcat
de piesele din Moravia, Slovacia, Ungaria şi, prin piesa de la Pir, nord-vestul României. Această
variantă de traseu pare mai probabilă decât un traseu direct – din nordul Peninsulei Balcanice spre
sudul Transilvaniei, prin Valea Mureşului – rută pe care lipsesc pandantivele ajurate cu spiţe. O circulaţie a pandantivelor ajurate din zona nord balcanică/ sud alpină intermediată prin zona de nord
a Alföldului şi nordul Transilvaniei, este sugerată de modul de circulaţie a pandantivelor ajurate cu
patru spițe din perioada HaA162, traseu ce este evidenţiat odată în plus cu recenta descoperire de la
Ciumeşti163.
Desigur că acest flux de circulaţie a pieselor vest-balcanice prin nordul Câmpiei Panonice până
în Transilvania nu exclude şi o folosire a unui traseu direct prin sudul Câmpiei Panonice şi Valea
Mureşului, lucru susţinut de harta descoperirilor unor anumite tipuri de bronzuri, între care, apropiate ca formă (şi probabil ca funcţionalitate) sunt şaibele circulare cu 8/16 spiţe sau şaibele decorate
cu cercuri concentrice164.
Originea nord-vest balcanică a pandantivului ajurat este susţinută şi de cele trei celturi zvelte
cu decor unghiular, cu laturile răsfrânte orizontal spre feţele înguste (pl. 2/ 7-9), care par să indice
provenienţa pe acelaşi traseu, dat fiind că zona de concentrare a lor este situată uşor mai la sud-est,
în interfluviul dintre Sava şi Drava165. Piesele vest-balcanice din depozitul de la Pir arată o oarecare
continuitate în perioada HaB a legăturilor pregnante din perioada anterioară166, chiar dacă, în sens
invers, influnţele metalurgiei carpatice spre acele regiuni se diminuează în etapa HaB167. Dincolo de
circulaţia între centre metalurgice învecinate (vest-balcanic şi centrele de pe Tisa Superioară şi din
Transilvania)168 prezenţa unor piese exotice poate să aibă conotaţii mai ample. Existenţa unor centre
de putere în zona depozitului de la Pir, reprezentate de aşezările fortificate de la Andrid şi Căuaş,
ar putea explica atracţia unor piese venite din regiuni îndepărtate, situate la nord de Carpaţi sau în
zona nord-vest balcanică. Însă o explicaţie mai profundă ar putea fi dată de faptul că depozitul de la
Pir şi cele două fortificaţii sunt legate de o importantă rută comercială, documentată mai recent, în
vremurile istorice. Pe traseul de circulaţie a acestor piese, de-a lungul terasei sudice a Ierului, de la
Tăşnad la Sălacea trecea cel mai vechi şi mai cunoscut drum comercial medieval ce lega Transilvania
de zona de nord a Câmpiei Panonice169. Documentele medievale atestă rolul important al acestui
drum în tranzitarea sării: localitatea Sălacea (localitate vecină cu Pirul) este menţionată, alături de
Seghedin, ca fiind principal loc de vămuire a sării din partea de est a regatului Ungariei170. În acest
Kytlicová 2007, taf. 87/66.
Hansen 1994: celturi cu nervure unghiulare (182, pl. 101), pumnale de tip Tenja, Orci şi Bizovac (218, pl. 136), König
2004: câteva tipuri de celturi cu decor unghiular şi punctat (lista 4, pl. 82, lista 5, pl. 83, lista 6, pl. 84), vârfuri de lance cu
tubul de înmănuşare decorat (173-174, lista 3, pl. 81), ace (listele 9, 10, 12, 13, pl. 87A-B, 88, 89), falere (lita 15, pl. 91).
162
König 2004, 73-74, lista 13 pl. 89
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Marta 2018, p. 333-334, fig. 2.
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König 2004, listele 12, 16, pl. 88, 92.
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Wanzek 1989, lista 8, pl.70.
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Teržan 1996, 251-252.
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context este necesar a se sublinia că în perioada 1600-850 î.Hr. sarea din nordul Transilvaniei ajunge
să fie exploatată la o scară industrială. Acest aspect a fost bine evidenţiat la Băile Figa unde cercetările
realizate de Valeriu Cavruc şi Anthony Harding au avut ca rezultat descoperirea unui sistem complex de exploatare a sării ce permitea extragerea unor cantităţi ce depăşeau cu mult nevoile locale171.
Merită subliniat că cea mai mare parte a vestigiilor de exploatare sunt datate în perioada secolelor
XII–IX î. de Hr., în secţiunea XV fiind descoperită chiar ceramică de tip Gáva172. Tocmai în această
perioadă de exploatare intensă a salinei de la Figa, pe traseul medieval al sării, Ocna Dej–Poarta
Meseşana–Derşida–Sălacea–Szolnok, funcţionează fortificaţiile de la: Ciceu-Corabia, Dej, Bozna,
Şimleul Silvaniei, Derşida şi Căuaş, Andrid şi Hajdúböszörmény173 Amplasarea acestor fortificaţii în
puncte strategice pe traseul drumului medieval sugerează posibilitatea de a controla comerţul de pe
acest drum. Noile descoperiri de fortificaţii, împreună cu depozitele sătmărene recent descoperite
sau redatate în etapa HaB1 întăresc observaţiile referitoare la coridorul de depozite constatat de
Tudor Soroceanu între grupul de depozite din bazinul superior al Tisei şi grupările din centrul şi
sudul Transilvaniei, coridor de descoperiri apreciat că reflectă un trafic viu prin trecătorile „Porţile
Meseşului”174.
Prezenţa unor piese exotice, venite de la distanţă mare, cum sunt pandantivele ajurate recent
descoperite la Pir şi Ciumeşti, dă consistenţă presupunerii că sarea preistorică din Transilvania era
vehiculată pe acelaşi traseu care apare menţionat în documentele medievale. Pare să nu fie întâmplător faptul că aceste piese preistorice cu valoare simbolică ridicată să fie descoperite pe drumul sării
şi să aibă ca punct terminus al circulaţiei tocmai marile depozite de bronzuri transilvănene – aşa
numitele depozite turnătorii (a se vedea supra). Concentrarea celor mai mari depozite de bronzuri
în acele zone din Transilvania care dispun de resurse de sare a fost evidenţiată mai demult175, iar
descoperirile noi tind să întărească această legătură176.

5. Semnificaţiile depunerii depozitului de la Pir
Date fiind indiciile directe oferite de piesele din depozit referitoare la o depunere legată de un
traseu comercial, se pune întrebarea dacă contextul din epoca bronzului permite discutarea unei
legături între îngroparea depozitului de la Pir şi drumul medieval al sării pe care a fost descoperit? Pornind de la această întrebare se doreşte stabilirea semnificaţiilor pe care le poartă îngroparea
depozitului de la Pir, respectiv a motivaţiilor ce ar putea sta în spatele acestui act. Poate fi considerat
depozitul de la Pir o avere îngropată în contextul în care bogăţia, reprezentată de piesele din el, era
transportată pe un drum, ascunsă (şi nerecuperată) într-un eventual moment de pericol? Altfel spus
trebuie considerate obiectele recuperate de la Pir ca fiind un „depozit de comerciant”, aşa cum sugerează unele piese exotice prezente în acumulare? Sau dacă, dimpotrivă, îngroparea sa trebuie legată
de manifestări ale populaţiei locale aflate pe teritoriul străbătut de un drum comercial?
Recent Carol Kacsó şi Horea Ciugudean au scos în evidenţă noi elemente ce leagă depunerile de
bronzuri de exploatările de sare pentru două zone învecinate aceleia în care a fost descoperit depozitul de la Pir: Maramureşul şi nord-estul Transilvaniei177. Prin cartarea descoperirilor de celturi din
România, Oliver Dietrich constată concentrarea acestor piese (implicit a depozitelor de bronzuri)
în zona resurselor de sare sau pe traseele pe care sunt vehiculate resursele naturale transilvănene,
Harding-Kavruk 2013, 47-153.
Cavruc 2011, 5; Cavruc 2014 et al., 154-156.
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Vasiliev 1995, p.89-124 (Ciceu-Corabia), Vasiliev 1995, 11-32 (Dej); Vasiliev 1995, 61-88 (Bozna); Pop/ Bejinariu
1999, 117-118; Pop–Bejinariu – Culic 2010 178-180, Sana 2010, 7-8 (Şimleul Silvaniei); Rada et al. 1989, 203-204,
informaţii I. Bejinariu şi D. Sana (Derşida); Kienlin/ Marta 2014, 390-400 (Andrid şi Căuaş) V. Szabó/ Bálint 2016, 6-7
(Hajdúböszörmény).
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fiind remarcată aglomerarea de descoperiri din bazinul someşan178. Pe harta descoperirilor de celturi întocmită de O. Dietrich179 se observă o concentrare a descoperirilor pe cursul Someşului între
Dej şi Jibou180, ca apoi aglomerarea descoperirilor să părăsească traseul râului şi să continue spre
vest, spre trecătorile de peste Munţii Meseş. Traversând aceste trecători, descoperirile continuă în
linie dreaptă pe valea Barcăului sau pe valea Crasnei până în zona de câmpie din sudul Sătmarului
şi nordul Bihorului. Această zonă are cea mai mare concentrare a descoperirilor de securi-celt din
întreaga Câmpie de Vest. Faptul că depozitele de bronzuri din etapa HaB1 din zona Sătmarului se
concentrează aproape exclusiv în zona acestei rute (zona de sud a judeţului), întăreşte legătura dintre
aceste descoperiri şi drumul tradiţional de uscat pe care sunt vehiculate resursele şi mărfurile între
Transivania şi nordul Câmpiei Tisei181. Traseul drumului este marcat şi în celelalte segmente de descoperirile nord transilvănene respectiv de acelea din zona din nord-estul Ungariei (sudul câmpiei
Nirului şi nordul regiunii Hajdú).
Problema legăturii dintre traseele de circulaţie şi depozitele de bronzuri a fost conturată pentru
spaţiul carpatic din perspectiva descoperirilor din trecători şi pasuri, ca locuri obligatorii de trecere. S-a evidenţiat că mai multe trecători/ pasuri din Carpaţi, ce par a fi utilizate în preistorie, au
jucat un rol esenţial în ce priveşte distribuirea unor arme şi podoabe de bronz. Practic, în diferite
etape ale epocii bronzului, drumurile ce traversează trecătorile din Carpaţi împreună cu drumurile
ce coboară din ele spre câmpie sunt „jalonate” prin descoperiri de piese de prestigiu îngropate pe
traseu, adesea în cadrul unor depozite182. O astfel de situaţie o avem pe traseul drumului sării din
nordul Transilvaniei şi nord-estul Ungariei, unde depozitele din etapa HaB cunosc cea mai mare
concentrare de piese specifice elitelor (arme de prestigiu, vase ceremoniale, podoabe şi accesorii vestimentare cu rol de însemne ale statului social)183. Totodată, se poate constata că cea mai mare concentrare a „depozitelor de trecătoare” din Carpaţi (aceea de la Porţile de Fier)184 este singura situaţie
ce poate fi comparată cu numărul mare de depozite ce se înşiruie pe drumul sării ce străbate nordul
Transilvaniei şi nord-estul Ungariei. Comparând cele două zone, situaţia pe care o evidenţiază descoperirile arheologice poate fi apreciată ca fiind mai clar conturată pentru traseul nord-transilvan.
Pe acest traseu concentrarea depozitelor este mai mare pentru perioada vizată, dat fiindcă sunt luate
în calcul doar depozite de bronzuri datate în etapa HaB1185, în timp ce pentru zona pasului din defileul Dunării sunt incluse depunerile de bronzuri din toate perioadele.
Dietrich 2010, 34, pl. 6. Pentru etapa BzD, când celturile sunt în număr mai mic decât alte tipuri de securi, o concentrare
a depozitelor în zona de nord vest a României, având ca axe centrale bazinul Someşului şi al Crasnei a fost evidenţiată de
Tudor Soroceanu (1982, 366-377, abb.3).
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2011, 90-92), Sărvăzel (Iercoşan/ Németi l991, 57-61), Ghenci (Iercoşan 1984, 21-23), Cămin (Petrescu-Dîmboviţa 1977,
47, pl. 37)
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Prezența intensă a unor categorii de bronzuri în nord-estul Alföldului poate avea şi alte cauze
decât o rută intens circulată. Spre exemplu aceea că regiunea ar fi una cu o accentuare deosebită a
ritualurilor depunerilor, mai mare decât aceea din alte regiuni. De asemenea o prezență sporită a
pieselor este arată că regiunea este apreciată ca o zonă de inovaţie în tehnologia metalurgică186. Însă
între cauzele acestei acumulări nu trebuie neglijat nici factorul comercial aşa cum sugerează densitatea de depozite a zonei delimitată la est de terasele Ierului şi la vest de zona Sárét, iar apoi modul în
care se redistribuie spre Tisa de-a lungul unor drumuri tradiţionale, evitând zonele mlăştinoase187.
De fapt, traseul drumului sării este bine evidenţiat de fortificaţiile culturii Gáva care pe acest traseu,
se înşiruie în număr deosebit de mare (8), între Beclean şi Hajdúböszörmeny, cele mai multe dintre
ele fiind situate în puncte strategice evidente (trecători montane, confluenţe de râuri, vaduri de trecere peste mlaştini)188.
Există o lungă tradiţie în cercetarea epocii bronzului care consideră că în acea perioadă existau
rute comerciale jalonate tocmai prin piesele ce compun depozitele de metal189. Prin prisma acestei
interpretări, depozitele de bronzuri sunt percepute ca manifestări materiale ale unui comerţ la distanţă; un comerţ sistematic care este apreciat că a reprezentat unul dintre elementele definitorii ale
epocii bronzului. Această imagine a fost alimentată şi de o categorie largă de depozite, interpretată
că ar reprezenta „averi comerciale”, îngropate în contextul tranzitării lor spre vânzare. Aceste depozite sunt considerate o sub-categorie a „depozitelor profane” ce au ca elemente definitorii compoziţia
formată din „piese nefinisate sau proaspăt fabricate, adunarea lor împreună fiind realizată în scopul
distribuirii către clienţi”. Acest tip apare într-o perioadă târzie a epocii bronzului, iar acumularea se
consideră că ar aparţine metalurgilor care le-ar fi fabricat sau unor comercianţi care intermediază
între producători şi consumatori190. Existenţa unor acumulări de piese identice, prezente în cantităţi
mari, s-a considerat că poate evoca existenţa unei producţii de serie şi a unui schimb de mărfuri în
masă191.
Analiza pieselor de la Pir a scos în evidenţă că la Pir nu există elemente care să susţină că a fost
îngropată o avere comercială, formată din piese rămase printr-o stocare aleatorie, compoziție indusă
de cererea de pe piaţă. S-a arătat că în scopul depunerii, piesele au fost selectate după anumite principii ce pot fi recunoscute şi în alte depozite ale vremii şi au fost tratate conform unor practici rituale
specifice, în vederea dăruirii ca ofrandă. S-a considerat că repetarea practicilor de depunere (fragmentarea, modul de aranjare) şi repetarea selecţiei pieselor pe baza unor canoane dezvăluie o codificare în spatele căreia averea era distrusă cu scopul de a atrage graţia divină şi era afişată ostentativ
cu scopul de a obţine sau menţine un statut social. Regia rituală includea o componentă religioasă şi
conţinea o componentă socială, ultima nefiind probabil mascată ci etalată demonstrativ. În ceremonie sacrul şi profanul se completau într-un act în care un capital economic era aparent nimicit, dar
practic era transformat într-un capital simbolic192.
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Planșa 1. 1.Localizarea depozitului de la Pir. 2-5. Obiecte ce provin din depozitul din
Pir (Scara 1: 2; desene J. Bakai). / Plate 1. 1. Location of the bronze hoard from Pir. 2-5.
Objects from the bronze hoard from Pir (Scale 1: 2; drawings J. Bakai).
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Planșa 2. Obiecte din depozitul din Pir (Scara 1: 4; desene J. Bakai).
Plate 2. Objects from the bronze hoard from Pir (Scale 1: 4; drawings J. Bakai).
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Planșa 3. Obiecte din depozitul din Pir (Scara 1: 4; desene J. Bakai).
Plate 3. Objects from the bronze hoard from Pir (Scale 1: 4; drawings J. Bakai).
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Planșa 4 Deteriorări suferite de obiecte din depozitul de la Pir.
Plate 4. Damages to objects from the bronze hoard from Pir.
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Planșa 5 Detalii despre fragmentarea obiectelor din depozitul de la Pir.
Plate 5. Details about the fragmentation of the objects from the bronze hoard from Pir.
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Un vas de distilare din epoca bronzului târziu de la Tășnad–Sere
Orsolya Gyurka
Abstract: During the excavation of the archaeological site of Tășnad–Sere in 2019, we have found a fragment of a distillation jar, dated to the Late Bronze Age. This rare type of artefact is known also from other
Middle Bronze Age settlements of the Carpathian Basin, like Spišský Štvrtok. Its prefiguration can be
found in the 4th millenium BC at Tepe Gawra, a similar but more complex object from Slovakia is dated
to the Neolithic. This paper discusses the functionality of the vessel, as it can be considered a distillation
apparatus most probably used for the production of cosmetics or pharmaceutical remedies.
Cuvinte cheie: epoca bronzului târziu, vas de distilare, procesul de distilare, funcționalitate
Keywords: Late Bronze Age, distillation jar, distillation procedure, functionality

Cercetările arheologice de la Tășnad–Sere1
Orașul Tășnad se află în județul Satu Mare, în nord-vestul României. Situl arheologic de la
Tășnad–Sere2 este amplasat în partea sud-vestică a perimetrului orașului, într-o zonă joasă, pe primele două terase ale vechiului pârâu Cehal, afluent al râului Ier.3 Situl este bine cunoscut în literatura
de specialitate, fiind cercetat intensiv de către colectivul Muzeului Județean Satu Mare și al Muzeului
Orășenesc Carei. Începând cu anul 1989 aici s-au efectuat mai multe săpături sistematice, respectiv
descărcări de sarcină arheologică cu ocazia extinderii complexului turistic din zona ștrandului balnear și construcțiilor edilitare. Cu ocazia săpăturilor au fost documentate complexe aparținând mai
multor epoci: neolitic (Starčevo-Criș, Pișcolt), eneolitic (Tiszapolgár, Coțofeni), epoca bronzului
târziu (Hajdúbagos-Cehăluț), epoca La Tène, epoca romană (sec. 3-4 d.Hr), respectiv sec. 6-7.4 Cu
ocazia cercetărilor preventive întreprinse în anul 2006 în partea dreaptă a drumului DJ Tășnad–
Marghita a fost descoperită așezarea de epoca bronzului târziu.5 Situl a fost investigat în anul 2009, cu
ocazia lucrărilor de amenajare a Parcului balnear Tăşnad.6 Cercetările arheologice din zonă au continuat în 2015, fiind realizată descărcarea de sarcină istorică a terenului afectat de construcția variantei ocolitoare a orașului.7 Ductul șoselei traversează terasa pârâului Cehal, complexele arheologice
fiind concentrate în zona mai înaltă, în apropierea unei albii moarte a pârâului.
În cursul anului 2019 au fost trasate 9 casete, având o suprafață totală de 200 m2 (Pl. 1/2, 1/3).
Acestea au fost deschise pe terasa pârâului Cehal, la sud și sud-vest de Motelul Biamin și Campingul
Tășnad, în apropierea suprafețelor săpate în anul 2009. În decursul lucrărilor au fost documentate complexe neolitice (grupul Pișcolt) și de epoca bronzului târziu (grupul cultural HajdúbagosCehăluț). În caseta S5, cu o suprafață de 61 m2, tăiată în direcția N–S de șanțul modern a unei
conducte de apă, la adâncimea de 40-46 cm de la nivelul de călcare actual s-a conturat complexul
Doresc să mulțumesc pentru sprijinul acordat în realizarea cercetării și a publicării acestui material lui dr. Liviu Marta
și dr. Zsolt Molnár.
2
Menționat și sub numele de Tășnad–La Sere (Marta et al. 2016, 204.) și Tășnad–Sere (Parcare) (Németi 2010, 278).
3
Virag 2015, 97; Astaloș–Sommer–Virag 2013, 47.
4
Iercoșan 1992-1993, 81; Iercoșan 1994-1995; Iercoșan 1996; Iercoșan 1997; Iercoșan 1999; Iercoșan 2000; Németi 1999,
89; Németi–Astaloș–Gál 2002; Németi–Astaloș–Virag 2003; Gindele 2007; Astaloș–Sommer–Virag 2013; Sommer–
Astaloș 2015, 83; Virag 2015, 98-99; Virag 2016, 66.
5
Virag et al. 2007, 366, 368-369.
6
Németi 2010, 278.
7
Marta et al. 2016, 204.
1
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arheologic Cx7 (Pl. 2). Complexul se prezintă sub forma unei aglomerări de fragmente de chirpici,
majoritatea prevăzute cu amprente de nuiele. Acestea au fost dipersate în stratul de cultură de epoca
bronzului pe o suprafață de 7.45 × 4.2 m, însă fără a fi posibilă delimitarea clară a planului structurii
construite. Fragmentele de chirpici probabil fac parte din pereții unei construcții de suprafață. Gropi
de par nu au fost identificate. Vasul de distilare a fost descoperit în partea nord-vestică a suprafeței
S5, în complexul Cx7, într-o zonă intens amestecată cu chirpici de diferite dimensiuni. În stratul de
pământ brun-negricios, lutos, compact, lângă cantitatea mare de chirpici, au fost descoperite piese
litice și un număr redus de fragmente ceramice tipice, cu valoare cronologică.
Inventarul arheologic include atât categoria ceramicii grosiere, cât și a celei semifine. Ceramica
grosieră este caracterizată prin culoarea brună, ardere oxidantă sau incompletă și netezirea slabă,
superficială a suprafeței exterioare, pentru degresarea pastei fiind folosită nisip cu bobul mare,
ceramică pisată dur și mică (Pl. 4/2; 4/3). Culorile dominante ale ceramicii semifine sunt nuanțele
închise ale cenușiului și maroului, însă nu lipsesc nici recipientele de culoare cărămizie. Vasele din
această categorie sunt lucrate din pastă mai omogenă, fiind degresate cu nisip fin în amestec cu ceramică pisată. Suprafața este bine netezită, fără urme de lustruire. Ambele categorii prezintă urme de
ardere secundară.
Repertoriul formelor8 include vase de tip amforă cu buza evazată și gâtul tronconic ornamentat
cu linii orizontale incizate (Pl. 5/3). Vasele de acest tip au fost descoperite la Crasna–Csereoldal,9
Zăuan–Bánffy-tag,10 Ciumești-Bostănărie,11 Suplacu de Barcău–Lapiș,12 Valea lui Mihai–str. Izvorului
nr. 72,13 Debrecen–Kossuth laktanya,14 Hajdúbagos–Daraboshegy,15 Körösszegapáti-Pál lapály,16
Nyírlugos–Szennyespuszta17. Sunt prezente străchinile sau castroanele tronconice cu buza invazată
(Pl. 4/1) și cele cu buza evazată, corpul tronconic ușor arcuit și gât scurt cilindric (Pl. 4/4; 5/1),
ornamentate cu caneluri înguste, oblice. Astfel de artefacte sunt cunoscute de la Biharea–Grădina
C.A.P.,18 Cehei–Misig,19 Crasna–Csereoldal,20 Doh–La izvoare,21 Suplacu de Barcău–Lapiș,22 Valea
lui Mihai,23 Hajdúbagos–Daraboshegy,24 Körösszegapáti–Pál lapály,25 Nyírlugos–Szennyespuszta,26
Nyíregyháza–Pazonyi út, Tesco27, Nyíregyháza–Oros, Úr csere28. Oala cu buza ușor evazată, prevăzută cu un buton oval alungit, dispus oblic (Pl. 4/2), respectiv fragmentul de buză teșită abrupt,
ornamentat sub buză cu un brâu alveolat al unui vas cu corpul tronconic, arcuit (Pl. 4/3) reprezintă
categoria ceramicii grosiere. Acestea sunt forme generale, ce se regăsesc în majoritatea așezărilor din
epoca bronzului.
Nu există o tipologie generală a formelor și ornamentelor materialului ceramic din faza I și II a epocii bronzului târziu
din nord-vestul României. Cercetătorii folosesc termeni diferiți, de regulă tipologiile individuale fiind elaborate pe lotul
ceramic al unui singur sit.
9
Bejinariu–Lakó 2000, Fig. 23/6; 25/3, 33/2.
10
Bejinariu 2010, Pl. 5/1.
11
Kacsó 1997, Planșa XII/2.
12
Ignat 1984, Planșa XI/2.
13
Ghemiș 2014, 156.
14
Poroszlai 1984, VI. Tábla.
15
Kovács 1970, 1-6. ábra.
16
Nagy 2007a, II. tábla/1
17
Nagy 2005, Tafel VI/1.
18
Dumitrașcu–Emődi 1980, Fig. 6/1, 16.
19
Bejinariu–Lakó 1996, Planșa 6/3.
20
Bejinariu-Lakó 2000, Fig. 3/5, 4/2, 17/5, 21/1.
21
Bejinariu–Lakó–Sana 2004, Pl. III/4, IV/2, VII/2, VIII/1.
22
Ignat 1984, Planșa II/1.
23
Kacsó 1997, Planșa X/5.
24
Kovács 1970, 3. ábra/9.
25
Nagy 2007a, XI. tábla/4, 5, 7.
26
Nagy 2005, Tafel 6/4-5, Tafel 7/1.
27
Nagy 2007b, Tafel VI/10.
28
Marta et al. 2010, Plate 37, 5, 6.
8
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În rândul ornamentelor sunt întâlnite canelurile înguste, concentrice (Pl. 5/2), deseori însoțite
de puncte incizate (Pl. 5/5) și linii semicirculare realizate prin incizie lată. Aceste ornamente sunt
dispuse de regulă pe pântecul vaselor de tip amforă sau ale străchinilor. Analogiile elementelor de
decor sunt întâlnite în gama ornamentelor ceramice din siturile de la Biharea–Grădina C.A.P.29,
Crasna–Csereoldal30, Doh–La izvoare31, Hajdúbagos–Daraboshegy32, Marca–Husău33, Pișcolt–
Nisipărie34, Nyírlugos–Szennyespuszta35, Nyíregyháza–Pazonyi út, Tesco36, Nyíregyháza–Oros, Úr
csere37. Liniile orizontale sau oblice incizate ornamentează de obicei corpul și gâtul vaselor (Pl. 5/6;
5/7).
Formele ceramice și ornamentarea descoperite la Tășnad–Sere sunt obișnuite în mediul cultural
Hajdúbagos-Cehăluț. Din punct de vedere cronologic acest material poate fi încadrat în primele
două faze ale epocii bronzului târziu din nord-vestul României, perioada BC, început de BD.38

Vasul de distilare
Fragmentul aparține unui vas grosier de culoare cărămizie, ars oxidant, confecționat din pastă
degresată cu ceramică pisată și pietricele, având următoarele dimensiuni: Î: 9,4 cm, G: 2,1, Db: 48 cm,
Dș: 2,2 cm, Dj: 2,4-1,5 cm.39 Sub buza evazată, recipientul este prevăzut cu o buză secundară lată,
formându-se astfel un canal între cele două. Acesta are funcția de colectare a lichidului condensat.
Cea de a doua buză, poziționată paralel cu prima a fost prevăzută cu un jgheab de ieșire, ce servea
la scurgerea lichidului din interiorul vasului. (Pl. 3, 1) Pe baza formei specifice a buzei de vas, fragmentul aparține unui vas special utilizat la distilare. Fragmentul ceramic datându-se în funcție de
contextul de descoperire, materialul ceramic din complexul arheologic se datează în primele două
etape a epocii bronzului târziu, intervalul RBC, început de BD.
Fragmente aparținând unor vase de distilare din epoca bronzului din Bazinul Carpatic sunt
cunoscute exclusiv din mediul cultural Otomani-Füzesabony. Recunoscute de specialiști doar
datorită buzei caracteristice, aceste recipiente apar în număr redus în cadrul materialelor arheologice din așezări. Fragmente similare au fost publicate de către P. Fischl Klára de la Ároktő–
Dongóhalom.40 fiind menționate altele de la Edelény–Ludmilla dűlő, respectiv de la Ináncs–
Várdomb. Fragmentele din urmă, descoperite pe teritoriul Ungariei, în lipsa unei reprezentări
grafice nu pot fi analizate.41
Un vas cu caracteristici similare a fost publicat în 1989 de către Jan Ryšánek și Vladimír Václavú,
descoperit în situl Spišský Štvrtok (Pl. 3/2, 3/3). Oala cu corpul tronconic, ușor arcuit și buza dreaptă,
rotunjită, mai înaltă decât buza secundară de la Spišský Štvrtok a fost datată 1500 î.Chr.42 În opinia
specialiștilor slovaci, tipul de vas este asemănător cu cel găsită în tell-ul de la Tepe Gawra (Pl. 3/4),
Dumitrașcu–Emődi 1980, Fig. 4/5, 8, 13.
Bejinariu–Lakó 2000, Figura 17/2, 21/1.
31
Bejinariu–Lakó–Sana 2004, Pl. III/4, IV/2.
32
Kovács 1970, 7. ábra/5, 8. ábra/4, 9. ábra/10, 10. ábra/9.
33
Bejinariu–Băcueț-Crișan–Culic 2014, Pl. 38/1, 52/5.
34
Németi 1978, Fig. 6/7, 5, 10; Bader 1978, Pl. XXXI/1,2,5, 17; Kacsó 1997, Planșa I/9, II/6-8, IV/5.
35
Nagy 2005, Tafel XI/6, XII/4.
36
Nagy 2007b, Tafel I/2, Tafel VII/4.
37
Marta el al. 2010, Plate 1/3, 4/2, 9/4, 7, 13/10.
38
Despre sistemul cronologic folosit vezi: Gogâltan 2019, 48; Ciugudean–P. Quinn 2015, 157, Fig. 9; Przybyła 2009, 51,
Fig. 4.
39
Î = înălțime, Gp = grosimea peretelui, Db = diametru buză, Dș = diametru șanț, Dj = diametru jgheab.
40
P. Fischl 2006, 119, 447., 125, 466.
41
P. Fischl 2006, 157, nota de subsol 159. Autoarea consideră fragmentul de la Nagyrozvágy (Koós 2003a, 325, Taf. 14/4.)
a fi un jgheab de scurgere (P. Fischl 2006, 157, nota de subsol 157), dar după părerea noastră seamănă cu toarta-buton
canelată a unei vetre portabile.
42
Ryšánek–Václavú 1989, 196-197; Romsauer 2003, Tab. LXIV/2; Furmánek 2004, 34, kat. č. 27, 161; Schlosser 2011, 1-2;
Furmánek–Bátora–Ožd’áni–Mitáš–Kujovský–Vladár 2015, 53, Obr. 19; Bátora 2018, 144, Obr. 105, 2, 4.
29
30

98

O rs olya Gy urka

datat la 3500 î.Chr.43. În pofida diferențelor de dimensiuni și de modelare a buzei44, cele două recipiente îndepărtate din punct de vedere geografic și cronologic au o funcționalitate identică, ambele
fiind aparate de distilare45. Judecând după forma și diametrul buzei de vas, artefactul descoperit la
Tășnad este asemănător cu vasul din Slovacia46.

Procesul de distilare
Distilarea este procesul prin care un lichid este vaporizat (transformat în aburi), recondensat
(transformat înapoi în lichid) și colectat într-un recipient. Distilarea este o tehnologie foarte veche,
utilizată pentru separarea lichidelor în componentele lor individuale prin aplicarea căldurii47.
Tradiția literară atribuie descoperirea distilării medicilor alexandrieni din sec. 4, procedeu utilizat pentru extragerea esenței plantelor medicinale. Procesul de distilare și sublimare a apei potabile
din apa de mare este descris de Aristotel în lucrarea sa intitulată Meteorologica48. Alexander din
Aphrodisia, filosof și comentator important al lui Aristotel de la începutul secolului 3 d.Hr., descrie
amănunțit acest procedeu, folosit în special de către marinari în cursul călătoriilor. Potrivit acestuia,
apa de mare a fost fiartă în vase de aramă, urmată de colectarea lichidului condensat pe capac. Pliniu
cel Bătrân și Pedanios Dioscorides menționează un proces similar utilizat în producția de mercur
și turpentină în cursul sec. 1. î.Hr.49 Mercurul este distilat după același principiu ca și desalinizarea apei de mare. Cinabrul (HgS-sulfura de mercur) a fost plasat într-o capsulă de fier introdusă
într-un vas ceramic. Vasul sigilat a fost încălzit, după desigilarea recipientului picăturile de mercur
putând fi colectate. În cazul terpentinei, rășina de pin a fost introdusă într-un recipient acoperit cu
lână. Lichidul condensat a fost obținut în urma stoarcerii lânei îmbibate cu vaporii de terpentină50.
Distilarea a fost dezvoltată mai apoi în lumea arabă din sec. 8-9 în vederea preparării uleiurilor
esențiale folosite în producția de parfumuri51.
Prima atestare al producerii băuturilor alcoolice distilate din vin provine de la școala medicală
Salerno sau Montpellier din sec. 12. Procedura a fost folosită în cadrul medicinei până în sec. 16-17,
după această perioadă producția de băuturi distilate fiind controlată în special de comercianți.
Mănăstirile și apothecarii produceau și ei în continuare52.
În antichitate vasele de distilare au avut funcționalitate diversă, ele fiind utilizate atât pentru
producerea parfumurilor53, cât și a băuturilor cu o concentrație ridicată de alcool. În literatura de
specialitate există multiple propuneri pentru modul de utilizare ale vaselor de distilare, recipientele
Cercetările de la Tepe Gawra sunt completate de descoperirile de la Šuran–Nitriansky Hrádok. În situl din sudul
Slovaciei a fost găsită partea inferioară și mijlocie a unui aparat de distilare din mileniul III. î. Chr. Este vorba despre un
vas conic ornamentat, cu partea superioară arcuită și baza dreaptă. Baza este dotată cu un orificiu central, în jurul căruia
pot fi observate perforații aranjate în șiruri. Acesta probabil era așezat peste strachina cu pereți oblici de mică înălțime,
prevăzută în mijlocul bazei drepte cu un tub conic. În opinia lui J. Ryšánek și V. Václavú, acestea au fost puse peste un
recipient asemănător cu cel de la Tepe Gawra. După principiul de bază a distilării, din recipientul inferior trec vaporii
prin tubul elementului din mijloc, iar pe peretele vasului superior se condensează și ajung în formă de lichid în vasul de
colectare. (Ryšánek–Václavú 1990, 64-66; Romsauer 2003, 79.)
44
Vasul de la Spišský Štvrtok are înălțimea de 34,5 cm, față de cea de 48 de cm a vasului de la Tepe Gawra.
45
Ryšánek–Václavú 1989, 198-199.
46
Diametrul gurii celor două recipiente arată o deosebire minoră, astfel pentru recipientul de la Tășnad este de 48 cm, iar
pentru vasul de la Spišský Štvrtok este de 51 cm. (Ryšánek–Václavú 1989, 198, Obr. 2.) Conform datelor publicate, după
calculele realizate pe baza formei tronconice a vasului din Slovacia, capacitatea acestuia este de 30,4 l.
47
Spaho 2017, 130.
48
T. Fairley 1907, 562; Forbes 1970, 15; Berthelot 1983, 86-87; Samorini 2018, 14-15.
49
T. Fairley 1907, 563.
50
Berthelot 1983, 86-87.
51
T. Fairley 1907, 570; Dietler 2006, 234.
52
Dietler 2006, 234.
53
Jean-Pierre Brun afirmă că în antichitate încă nu s-a descoperit alcoolul distilat, în pofida faptului că empiric au cunoscut principiul distilării. Un argument convingător în favoarea acestei afirmații este faptul că parfumurile sunt fixate cu
glicerină, nu cu alcool. (Brun 2000, 277) Însemnările în Linear B de pe tăblițele din Knossos, Haghia Triada și Micene
indică utilizarea uleiului de susan, șofrănel și măsline în producția de parfumuri. La acestea a fost adăugat coriandrul,
43
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putând fi folosite în scop de intoxicare, magie, medicină sau cosmetică.54 Determinarea exactă a
modului de folosire a acestora este posibilă doar pe baza contextului arheologic al artefactelor.

Funcționalitatea vasului de la Tășnad–Sere
Consumul de alcool în societățile preistorice și importanța acestuia a fost un subiect larg dezbătut în literatura arheologică55. Consumul de băuturi alcoolice preparate din plante sălbatice este
atestat la comunitățile de vânători-culegători56. În epoca bronzului târziu există dovezi arheologice
clare privind producerea57 și consumul de alcool58. Băuturile alcoolice au fost produse din plante
cu o concentrație ridicată de zahăr, fermentate în mod natural prin prezența drojdiei de bere.
Componentele de bază ale băuturilor fermentate erau fructele zaharoase, mierea, laptele și seva59.
Slamovil Vencl crede că vasele cu două buze și canal de scurgere pot fi legate de procesul de producere a băuturilor alcoolice distilate. În opinia cercetătorului ceh acestea însă nu au jucat un rol
important în viața comunităților preistorice60.
Un proces simplu de distilare a băuturilor alcoolice a fost consemnat la comunitățile din sudul
Asiei. Aparatul de distilare folosit era alcătuit din trei vase suprapuse. Recipientul inferior conținea
lichidul fermentat, peste care a fost așezat un alt vas cu baza perforată în mai multe locuri. În interiorul acestuia se afla un vas colector. Vasul superior avea un rol condensator, fiind umplut cu apă
rece. Atașarea primelor două vase a fost izolată cu lut. În urma fierberii lichidului fermentat din
primul vas, vaporii acestuia trec prin găurile vasului din mijloc și se condensează pe suprafața bazei
recipientului superior, lichidul apos fiind adunat în vasul colector61.
Acest procedeu rudimentar de distilare al alcoolului a fost utilizat și în gospodăriile rurale din
secolul trecut în Bazinul Carpatic. Principiul de bază al preparării pălincii este asemănător, aparatele
de distilare fiind construite din recipiente utilizate în casă62.
Maria Rosaria Belgiorno a analizat prin metodele arheologiei experimentale funcționalitatea vaselor de distilare descoperite la Spišský Štvrtok (Slovacia), Tepe Gawra (Irak) și Paphos Terathsoudia
rogozul și ienupărul, apoi au fost fierte împreună cu rizomul irisului sau cu petalele florilor, în special a trandafirilor.
(Brun 2000, 281.)
54
Samorini 2018, 16.
55
În general despre istoria consumului de alcool în preistorie vezi Vencl 1994; Joffe 1998; Sherratt 1997; Dietler 2006;
Sherratt 2007.
56
Guerra-Doce 2020, 62.
57
Urme arheologice ce sugerează producerea băuturilor alcoolice din Bazinul Carpatic au fost găsite la Lazuri (Marta
2010). În legătură cu producerea grogului pot fi puse strecurătoarele de bronz conice. (Tarbay 2014).
58
Consumul de alcool în cadru ritual poate fi detectat prin apariția frecventă a depozitelor de vase în epoca bronzului
târziu, deși nu s-au efectuat analize chimice pentru stabilirea conținutului recipientelor. De pe teritoriul de răspândire a
stilului Hajdúbagos-Cehăluț sunt cunoscute următoarele depozite de vase: Debrecen–Kossuth-laktanya (Poroszlai 1984),
Marca–Husău (Bejinariu 2014; Bejinariu et al. 2014), Nyíregyháza–Oros-Úr csere (Marta et al. 2010), Oszlár–Nyárfaszög
(Kalicz–Koós 1997; Koós 2003b), Suplacu de Barcău–Lapiș (Ignat 1984), Valea lui Mihai (Ordentlich 1965). Legat de
tematică vezi: Sherratt 1987; Gogâltan 2013; Kalla–Raczky–V. Szabó 2013.
59
Guerra-Doce 2020, 62.
60
Vencl 1994, 311.
61
Allchin 1979, 56-57.
62
Bödei 1943, 43; Némethy 1945, 68; Muică–Turnock 2009, 40; Harcsa 2018, 4. Un exemplu pentru această activitate
este localitatea Zalabaksa, unde pentru producerea pălincii s-a utilizat o oală de 25-30 l. Aceasta s-a umplut pe jumătate
cu terci în care au așezat un scăunel, peste care s-a pus un castron. Oala a fost acoperită cu un lighean, iar marginea lipită
cu noroi/humuită. Ligheanul a fost umplut cu apă rece, fiind folosit în funcția de condensator. Lichidul colectat după
prima fierbere este susla, care nu este consumabilă. Rezultatul refierberii acesteia este pălinca. (Bödei 1943, 43) Pentru
pregătirea terciului fructele se zdrobesc și se lasă la fermentat. Tăierea acestora este inevitabilă, fiind singurul mod în care
drojdia poate descompune zahărul din interiorul celulelor. Timpul necesar pentru fermentație depinde de specie și de
climă, acesta variind de la 5-10 zile până la 6-8 săptămâni. (Harcsa 2018, 6) Fermentația spontană însă nu este eficace,
deoarece drojdia sălbatică descompune doar o parte a zahărului, iar în unele cazuri microorganismele dăunătoare (bacterii producătoare de acid acetic, acid lactic și acid butiric) se înmulțesc, ceea ce duce la contaminarea terciului. (Sólyom
1986, 83; Békési–Csarnai 2010, 62; Szabó 2012, 65-66) Băuturile alcoolice produse în mod tradițional pot avea efecte
negative asupra sănătății.
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(Cipru).63 În opinia arheologului, datorită canalului tubular de scurgere, vasul de la Tepe Gawra este
potrivit atât pentru producera băuturilor alcoolice, cât și a parfumurilor64. Aparatul de la Spišský
Štvrtok poate fi utilizat însă numai pentru distilarea uleiurilor esențiale, apelor aromatice sau a
medicamentelor. Deoarece vasul inferior este prevăzut cu un jgheab de scurgere deschis, alcoolul se
evaporă, neavând posibilitatea transformării în lichid prin răcire65. Uleiurile esențiale66 sunt obținute
prin presarea la rece sau distilare cu aburi67. În urma procesului de distilare rezultă o apă aromatică,
ceea ce se folosește ca parfum sau medicament68.

Vegetația epocii bronzului târziu
Studiul vegetației epocii bronzului târziu oferă indicii pentru utilizarea vaselor de distilare.
Analiza diagramei polinice prelevate din mlaștina mezo-oligotrofă de la Iaz (jud. Sălaj), pentru perioada 2200-1600 î.Chr arată existența unor păduri întinse de fag (Fagus sylvatica) și o climă mai rece.
Între 1600 și 1200 î.Chr. umiditatea scade în paralel cu creșterea temperaturii69. Pe baza cercetărilor
palinologice din Carpații Occidentali, în perioada subatlantică se observă o creștere procentuală a
speciilor de pin (Pinus) și mesteacăn (Betula)70. Pădurile întinse de carpen (Carpinus) sunt înlocuite
treptat de stejari datorită încălzirii climaterice. În această perioadă în cadrul pădurilor sunt prezente
molidul (Picea) și nucul (Juglans)71.
Cercetările paleobotanice din Bazinul Carpatic pentru epoca bronzului târziu indică existența
viticulturii și plantațiilor de castan (Castanea).72 Conform literaturii de specialitate macul de grădină
(Papaver somniferum), camelina (Camelina) și inul (Linum) în această epocă sunt folosite pentru
producerea uleiului73.
Plantele medicinale disponibile comunităților epocii bronzului târziu sunt porumbarul (Prunus spinosa), cornul (Cornus), păducelul (Crataegus laevigata)74, coada șoricelului,
(Achillea millefolium), brusturele (Arctium tomentosum), măselarița (Hyoscyamus niger), troscotul (Polygonum aviculare), sclipeții (Potentilla erecta), murele (Rubus caesius), măcrișul calului (Rumex obtusifolius), săpunarița (Saponaria officinalis), cistețul (Stachys annua), răcovina/
rocoina (Stellaria media), bozul (Sambucus ebulus), lăsniciorul (Solanum dulcamara), dumbățul
(Teucrium chamaedrys), verbina/sporișul (Verbena officinalis)75, drăgaica (Galium verum)76,
Perfumery Theme Park Museum 2018. [online] https://irp-cdn.multiscreensite.com/c070ec09/files/uploaded/
Copia%20di%20Perfume%20Theme%20Park%20of%20Cyprus.pdf [14.01.2020] Vasul de la Terathsoudia, datat în
a doua jumătate a mileniului II. î. Chr., a fost supus unor analize chimice. Pe suprafața acestuia au fost descoperite
reminescențele turpentinei.
64
Cercetările de arheologie experimentală ale Mariei Rosaria Belgiorno modifică reconstrucția arheologilor slovaci referitor la vasul condensator inferior al aparatului. Pe baza materialului ceramic publicat din contextul arheologic al vasului
distilator de la Tepe Gawra, Belgiorno îi atribuie un capac prevăzut cu un canal de scurgere tubular, conform diametrului
gurii asemănător cu cel al recipientului. De canalul de scurgere poate fi atașat un tub, care oferă posibilitatea condensării
vaporilor de alcool în formă de lichid. (https://www.perfumecypark.org/experiments)
65
Perfumery Theme Park Museum 2020 (https://irp-cdn.multiscreensite.com/c070ec09/files/uploaded/Copia%20di%20
Perfume%20Theme%20Park%20of%20Cyprus.pdf)
66
Uleiurile esențiale au proprietăți terapeutice, fiind atestată științific activitatea analgezică, antibacteriană, anticataleptică, antidiabetică, antihiperlipidemică, antifungică, antihipercolesterolemică, antimicrobiană, antioxidantă, având și
proprietăți antiinflamatorii. Acestea sunt folosite cu succes în tratarea dizenteriei, durerii de stomac etc. (Butnariu–Sarac
2018, 40).
67
Butnariu–Sarac 2018, 38.
68
Barabás 2018, 56.
69
Grindean et al. 2015, 120-121.
70
Fărcaș–Tanțău 2004, 230.
71
Daróczi 2012, 34.
72
Grindean et al. 2015, 120-121; Stika–Heiss 2013a, 202.
73
Stika–Heiss 2013a, 202; Stika–Heiss 2013b, 355; Gyulai 2001, 109; Gyulai 2010, 121.
74
Gyulai 2010, 105-106.
75
Gyulai 2010, 131.
76
Gyulai 2001, 111; Gyulai 2010, 129.
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ungurașul (Marrubium vulgare), urzica (Urtica dioica), fumărița (Fumaria officinalis)77 și nucul
(Juglans regia).
Modul de prelucrare preistorică a plantelor nu poate fi reconstituit cu certitudine în lipsa contextului arheologic.

Concluzii
Fragmentul ceramic din epoca bronzului târziu descoperit la Tășnad-Sere aparține unui vas de
distilare. Cea mai plauzibilă utilizare a acestui vas este pentru realizarea unor lichide cu utilizare
medicinală și/sau cosmetică. Maria Rosaria Belgiorno separă corect funcționalitatea vaselor prevăzute cu tub de scurgere de cele cu canal de scurgere deschis, acestea din urmă nefiind potrivite
pentru distilarea băuturilor alcoolice. Un alt argument în favoarea acestei interpretări sunt dovezile
etnografice. Efectuarea unor analize arheometrice ar putea aduce o contribuție importantă la clarificarea funcționalității și a modului de utilizare a vasului de distilare de la Tășnad. Sperăm ca cercetările viitoare să aducă noi argumente privind tehnologia de distilare în preistorie.
Orsolya Gyurka
Universitatea din Debrecen
gyurka_orsi@yahoo.com
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Un vas de distilare din epoca bronzului târziu de la Tășnad–Sere

Pl. 1. 1. Localizarea sitului, 2. Suprafața cercetată
1. The topographic position of the site, 2. The excavated surfaces
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Pl. 2. Tășnad-Sere, suprafața S5, planul complexului Cx7
Tășnad-Sere, surface S5, plan of feature Cx7

Un vas de distilare din epoca bronzului târziu de la Tășnad–Sere
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Pl. 3. Vase de distilare: 1. Tășnad-Sere, 2. Spišský Štvrtok (Furmánek 2004, 34), 3. Reconstrucția aparatului
de la Spišský Štvrtok (Ryšánek–Václavú 1989, 199, Obr. 3), 4. Reconstrucția aparatului de la Tepe Gawra
(Ryšánek–Václavú 1989, 200, Obr. 5) / Distillation apparatus: 1. Tășnad-Sere, 2. Spišský Štvrtok (Furmánek
2004, 34), 3. The reconstruction of the apparatus from Spišský Štvrtok (Ryšánek–Václavú 1989, 199, Obr. 3), 4.
The reconstruction of the apparatus from Tepe Gawra (Ryšánek–Václavú 1989, 200, Obr. 5)
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Pl. 4. Fragmente ceramice din complexul Cx7
Pottery fragments from feature Cx7

Un vas de distilare din epoca bronzului târziu de la Tășnad–Sere

Pl. 5. Fragmente ceramice din complexul Cx7
Pottery fragments from feature Cx7
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O revenire asupra inventarului funerar de la Cehăluţ (jud.
Satu Mare) şi unele observaţii despre mormintele cu arme din
perioada romană imperială târzie în nord-vestul României
Ioan Stanciu
Abstract: The inventory of the cremation grave that was discovered by chance at the outskirts of the village
of Cehăluţ was published a long time ago with a proposed dating around the 3rd century – the beginning
of the 4th century and was attributed, with some doubts, to the Przeworsk culture. The aim of the current
work is to probe the possibility of a narrower chronology for the artefacts, which, undoubtedly, are funerary
items belonging to a warrior and have frequent parallels in the Przeworsk culture. The examination was
extended to similar findings from the northwestern part of current-day Romania (the southeastern region
of the upper Tisa basin), some of which were unearthed after the publication of the grave from Cehăluţ.
The main focus was on shield bosses and spearheads. Their dating to the Barbaricum neighboring Dacia
Porolissensis appears to be centered between the late 2nd century (immediately following the Marcomannic
wars or potentially even towards their end) and the first third or second half of the 3rd century. If this is in
fact the case, the lack of funerary rites in northwestern Romania during the next phase of the Late Imperial
Roman Period becomes suspect. The tumular (incineration) necropolis from Lazuri-Lubi tag, on the lower
Someş, is thus far the sole archaeological discovery and it has a somewhat indeterminate chronological setting. The more plausible explanation could be tied to the transformations taking place starting with the 3rd
century, particularly in its second half, in the religious ideology and/or the funerary practices of the bearers of the Przeworsk culture, a phenomenon proven by the archaeological evidence. It is possible that this
change also reached the communities which during the Late Imperial Roman Period lived the southeastern extremity of the upper Tisa basin. Even though some regional tendencies are to be expected and they
should be taken into consideration, it appears that the northwestern region of Romania did not stray from
the course of the evolution that characterized the entire area in which the Przeworsk culture was present.
Keywords: Late Roman Imperial Period; northwestern Romania; warrior graves; chronology; Przeworsk
culture; changes in funeral practices.

Mormântul a fost descoperit cu mai multă vreme în urmă undeva în hotarul localităţii Cehăluţ
(Magyarcsaholy în limba maghiară, aparţine comunei Cehal din judeţul Satu Mare); în termeni
aproape siguri indică un cimitir cu morminte plane de incineraţie, rămas neidentificat pe teren1.
Localitatea se află în partea nord-vestică a României şi cea sud-estică a bazinului Tisei superioare,
respectiv microzona colinară a Tăşnadului, traversată de valea micului râu Cehal, aşezările cunoscute până acum, indiferent de perioadă, fiind amplasate pe terasele acestuia (Fig. 1). În privinţa epocii romane, siturile cunoscute sunt puţine, mai importantă fiind aşezarea de la Tăşnad–Sere, parţial
investigată în urma unei cercetări arheologice preventive2.
Artefactele recuperate, toate din fier, indică inventarul specific unui mormânt de războinic:
umbo de scut (Fig. 2/1), mânerul acestuia (Fig. 2/2), trei vârfuri de lance (Fig. 2/3-4.6) şi un vârf de
săgeată3. O precizare importantă este aceea că, fără excepţie, piesele au fost trecute prin foc, respectiv
Lazin 1992. Inventarul a fost descoperit întâmplător în anii 1974-75, ajungând în colecția localnicului Martin Vass,
apoi achiziţionată în anul 1986 de către Muzeul Orăşenesc din Tăşnad. Verificările pe teren susţinute ulterior în hotarul
localităţii au rămas fără rezultat, locul posibilului cimitir nefiind identificat (Lazin 1992, 339).
2
Gindele 2010, 108-112. Pentru descoperirile preistorice a se vedea Németi 1999, 92-93 nr. 94.
3
A fost posibil să verific în mod direct cele două vârfuri de lance mai bine păstrate, cărora le-am adăugat secţiunile
(Fig. 2/3a-b şi 6a-b). Pentru sprijin datorez mulţumiri d-lui dr. Liviu Marta şi d-lui dr. Zoltán Kádas de la Muzeul Judeţean
1
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Fig. 1. Poziţia localităţii Cehăluţ în zona Tisei superioare şi interiorul bazinului carpatic. Prelucrare grafică după
o hartă ce reconstituie reţeaua hidrografică din interiorul bazinului carpatic pe baza unor surse cartografice
anterioare (Budapesta, 1938; http://foldepites.wordpress.com/terkepek/).

rugul funerar, aspect care confirmă presupunerea despre contextul din care piesele provin, adică un
mormânt de incineraţie4, mai probabil fără urnă (este de presupus că aceasta ar fi fost semnalată).
De asemenea, unul dintre vârfurile de lance a fost uşor îndoit. Îndoirea sau chiar ruperea rituală a
obiectelor mai mari înaintea înmormântării (spade şi vârfuri de lance în primul rând), adunate apoi
Satu Mare. Datorită stării proaste de conservare, vârful de lance de la Fig. 2/4 este neîncadrabil. În aceeaşi situaţie se află
mânerul scutului, despre care se precizează „…capetele agăţătorului sunt îndoite, iar în partea centrală se află o proeminenţă de formă dreptunghiulară, orientată spre dreapta.” (Lazin 1992, 341). Am preluat desenele iniţiale ale lui Gheorghe
Lazin, presupunând că reprezintă mai fidel forma pieselor, înaintea restaurării. Vârful de la Fig. 2a–b a fost desemnat ca
fiind de suliţă, precizare care ar putea fi corectă (Lazin 1992, 340 nr. 4). Totuşi, separarea vârfurilor de lance (ca armă pentru lupta de aproape) de cele ale suliţelor (erau aruncate) nu poate fi întotdeauna sigură. De aceea, fără a conta mărimea,
vârfuri de lance au fost considerate cele care au lamă şi tub de fixare, indiferent de modul în care arma corespunzătoare
era folosită. În mod sigur în legătură cu suliţe propriu-zise sunt vârfurile „cu cârlige” (de forma „cozii de rândunică”).
De asemenea, nu întotdeauna poate fi sigură separarea vârfurilor de lance mici (ori suliţă) de vârfurile de săgeată mai
mari. Pentru toate aceste observații a se vedea Jahn 1916, 49 nota 1. Aceleaşi reguli de clasificare generală la Kaczanowski
1995. În legătură cu problema diferenţierii lăncii faţă de suliţă a se vedea şi Kontny 2005, 222, cu trimiteri la bibliografie.
Precizarea iniţială (Gheorghe Lazin) în legătură cu vârful de săgeată rămâne valabilă, deoarece lungimea totală a piesei
este de numai 6,7 cm, iar diametrul la bază al tubului de înmănuşare este de 1,2 cm (Lazin 1992, 340-341 nr. 5). În acest
sens, a se vedea spre exemplu Kontny 2002a, 60 şi Bemmann 2007, 247. Pentru o reconstituire a echipamentul militar al
războinicilor din mediul culturii Przeworsk în regiunea Tisei superioare, în general specific mediului culturii amintite,
respectiv vandalilor, a se vedea Ardeleanu 2010b.
4
Lazin 1992, 341. Aspect parţial vizibil chiar după restaurare în cazul celor două vârfuri de lance pe care le-am verificat.
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Fig. 2. Cehăluţ, jud. Satu Mare. Inventarul recuperat al unui mormânt de incineraţie, descoperit întâmplător
în hotarul localităţii. Toate piesele sunt din fier. Prelucrare grafică după Lazin 1992 (au fost adăugate secţiunile
la vârfurile de lance nr. 3 şi 6, după piesele originale, păstrate la Muzeul Orăşenesc din Tăşnad).

de pe rug şi depuse în mormânt, reprezintă o particularitate frecvent întâlnită şi pe durată lungă în
cazul înmormântărilor caracteristice culturii Przeworsk, practica fiind mai probabil preluată din
lumea celtică (Fig. 2/3a)5.
Spre exemplu: Jahn 1916, 16-21; Czarnecka 2003, 278; Kokowski 2003, 85, 121. În legătură cu nord-vestul României doar
câteva exemple pentru piese mari depuse îndoite sau rupte ritual în morminte. Spade: Boineşti (Fig. 6/2), Zalău–Farkas
domb, M6 (Matei/Pop/Andraș/Băcueţ-Crişan 2004). Vârfuri de lance: Badon–Doaşte, M3 (Stanciu/Matei 2006, 589),
Crasna–Valea Ratinului (Matei/Stanciu 2000, 42 nr. 52/87), Zalău–Farkas domb, M1 (Matei/Pop/Andraș/Băcueţ-Crişan
2004, 375). Foarfece: Zalău–Farkas domb, M1 (Matei/Pop/Andraș/Băcueţ-Crişan 2004, 375). Îndoită este şi extremitatea
unui vârf de lance care ar fi fost găsit în aşezarea de la Medieşul Aurit–Şuculeu (Fig. 3/2). Alt vârf de lance găsit acolo
pare să fi fost trecut prin foc (Fig. 3/3). Contextele în care au fost găsite rămân neclare, dar locul Şuculeu corespunde unui
segment al aşezării din perioada romană. Nu este exclus ca măcar unele dintre vârfurile de lance să provină de fapt din
necropola cu morminte de incineraţie din locul La Leşu, situată la câteva sute de metri distanţă faţă de Şuculeu. Pentru o
prezentare generală a siturilor de acolo și a cercetărilor mai vechi sau mai noi a se vedea în principal Dumitraşcu/Bader
1967a, Dumitraşcu/Bader 1967b, Dumitraşcu 1993, 103-108, Matei/Stanciu 2000, 64-66 nr. 89 şi Gindele 2010, 63-66.
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Inventarul mormântului de incinerație descoperit la Cehăluț a fost datat în secolul al III-lea
p.Chr. sau până spre începutul secolului al IV-lea. Asumată fiind dificultatea unei încadrări etnoculturale, au fost semnalate paralele mai precise din mediul culturii Przeworsk, cu trimitere la posibilitatea prezenței „unor elemente de cultură materială şi spirituală” străine (nordice) într-un spaţiu
masiv locuit de dacii liberi6. Înainte de toate, revenirea asupra acestei descoperiri funerare este justificată de eventuala posibilitate a unei poziţionări cronologice mai precise. Din partea nord-vestică
a României sunt cunoscute astăzi mai multe morminte de acest fel, de aceea o succintă examinare a
acestor descoperiri funerare poate fi utilă7.
Tip
G
L
T
A
T/G
A/L
Q/L
PL
(Kaczanowski 1995)
3/15
II?
>20
16,83
>3,17
3,47
—
—
0,74
6B
2/3
IV?
25,80
18,90
6,90
4,03
0,26
0,21
0,89
4B?
3/21
IX?
24,00
15,42
8,58
6,26
0,35
0,40
0,55
?
3/20
XI/XIII
20,70
9,63
11,07
2,19
0,53
0,22
0,82
2A
3/16
XIV
24,35
15,93
8,42
2,70
0,34
0,16
0,82
2B
3/17
XIV
32,88
21,50
11,38
3,70?
0,34
0,17?
0,65
2B
3/18
XIV
22.00
14,06
7,94
2,80
0,36
0,19
0,83
1B?
3/19
XIV
24,00
14,29
9,71
2,58
0,40
0,18
0,69
2B
3/8
XIV/XV
46,40
33,00
13,40
5,90
0,28
0,17
0,61
2B
2/6
XVII?
12,70
8,10
4,60
3,40
0,36
0,41
0,59
6B
Tab. 1. Vârfuri de lance din perioada romană imperială târzie în nord-vestul României. Dimensiuni (centimetri)
şi valorile rapoartelor între dimensiunile unor segmente. După Kaczanowski 1995: G = lungimea totală;
L = lungimea lamei; T = lungimea tubului pentru fixare; A = lăţimea maximă a lamei; T/G = raportul dintre
lungimea tubului de fixare şi lungimea totală; A/L = Raportul dintre lăţimea maximă a lamei şi lungimea
acesteia; Q/L = raportul dintre lungimea dintre vârful lamei şi linia în care aceasta este cea mai lată (Q) şi
lungimea lamei; PL = forma (tipul) secţiunii.
Fig.

Datarea mormântului de la Cehăluţ a fost susţinută cu ajutorul umbo-ului de scut, păstrat în stare
destul de bună (Fig. 2/1)8. Poate fi alăturat tipului B1 Zieling (asemănător tipului A1, după aceeaşi
clasificare), cu exemplare apărute în Barbaricum-ul germanic spre sfârşitul perioadei Latène târzii
și aflate în uz până în etapa mai timpurie a perioadei romane imperiale târzii, adică până în prima
treime sau jumătate a secolului al III-lea9, când au apariție exclusivă în arealul culturii Przeworsk10.
În general umbo-urile „cu antenă” (Stangenschildbuckeln) sunt specifice mormintelor cu arme ale
culturii Przeworsk ordonate de Kazimierz Godłowski în grupele 4, 5 (orizonturile 1, 2) şi parţial
în grupa 6 (orizontul 2a), poziţionate în fazele B2b (grupa 4), C1a (B2/C1) (grupa 5) şi C1b (grupa 6),
Lazin 1992, 342-343. În microzona Tăşnadului – în perioada romană aflată în vecinătatea nord-vestică a provinciei Dacia – ar exista descoperiri arheologice care pot fi puse pe seama populaţiei dacice locale rămasă la faţa locului
după cucerirea romană (Lazin 1992, 342, cu trimitere la Lazin 1975). Poate că situaţia se datorează actualului stadiu al
cercetării, dar în legătură cu mare parte din regiunea nord-vestică a României o evidenţă actualizată indică numărul
foarte restrâns al descoperirilor caracteristice mediului dacic, de multe ori discutabile în privinţa unei datări mai strânse.
Situaţia semnalată se referă la a doua jumătate a sec. I a.Chr., apoi la întreg secolul I p.Chr. şi prima jumătate sau primele
două treimi ale secolului al II-lea (Stanciu 2015).
7
Mai nou descoperirile de arme şi piese de echipamente militare din întreg spaţiul Tisei superioare au fost înregistrate
şi comentate la Ardeleanu 2010a.
8
Cu următoarele dimensiuni (Lazin 1992, 340): înălţime totală = 7,3 cm; înălţimea calotei = 4,9 cm; lungimea spinului
terminal (circular în secţiune) = 2 cm; lăţimea medie a bordurii de la baza calotei = 2 cm; diametrul la bază = 14,4 cm;
lungimea niturilor pentru fixare (s-a păstrat unul) = 2,1 cm; grosimea tablei = 0,2 cm.
9
Pentru încercările de adaptare a cronologiei central-europene la evoluţia Barbaricum-ului din nord-vestul României
a se vedea în principal: Opreanu 2004; Stanciu/Matei 2004; Stanciu/Matei 2006; Stanciu 2008; Ardeleanu 2009; Gindele
2010, 128-146; Gindele 2011; Gindele 2013; Stanciu 2015. Totuşi, posibilele particularităţi regionale au rămas prea puţin
discutate. După analizele de până acum, evoluţia mediului local pe durata secolelor II–IV p.Chr. pare să corespundă etapizării cronologice şi tendinţelor precizate pentru cultura Przeworsk.
10
Zieling 1989, Teil I, 41-44 şi Fig. 24, Teil III, 1049 Tab. 1, 1015 Pl. 3.
6
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Fig. 3. Vârfuri de lance din
nord-vestul României (perioada romană imperială
târzie). 1-4—Medieşul Aurit–
Şuculeu (jud. Satu Mare),
aşezare şi centru pentru producţia ceramicii, fără context
clar.
5—Boineşti–Coasta
Boineştilor/Béla
várhegy
(jud. Satu Mare), mormânt
de incineraţie. 6—Apa–Moşia
brazilor (jud. Satu Mare),
aşezare, complexul C5a/1998.
7—Csengersima/Petea–Vamă
(comitatul Szabolcs-SzatmárBereg, Ungaria şi jud. Satu
Mare, România), aşezare,
secţiunea S. 14/C1. 8—
Csengersima/Petea–Vamă,
aşezare, complexul 237. După
Matei/Stanciu 2000 (1-5),
Gindele 2010 (6-7) şi Gindele/
Istvánovits 2009 (8).
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care acoperă bună parte din secolul I p.Chr. până aproximativ spre mijlocul secolului al III-lea11. În
termeni mai siguri şi umbo-ul din mormântul nr. 4 de la Badon–Doaşte poate fi alăturat aceluiaşi tip
B1 Zieling (Fig. 5/2a–b)12. Scutului din acest mormânt i-a aparţinut şi un mâner de tipul V1 Zieling,
comun Barbaricum-ului germanic din perioada romană, cu frecvenţă accentuată în mediul culturii
Godłowski 1994. Acelaşi autor data cele mai multe descoperiri de la sud de Carpaţii nordici (Slovacia estică, Ucraina
carpatică, Ungaria nord-estică şi nord-vestul României) specifice culturii Przeworsk în a doua jumătate a sec. al II-lea şi
primele două treimi ale veacului următor (Godłowski 1992, 34). Tipul de bază Zieling B1 corespunde formei de bază 7a
la Martin Jahn, despre care s-a presupus că apare în sec. al II-lea p.Chr., fiind folosit şi în partea de început a sec. al III-lea,
doar în spaţiul est-germanic (Jahn 1916, 171, 173, 178 şi Pl. III/7a). În necropola de la Chorula a fost delimitat ca tipul b
(Stachelbuckel), considerat a fi o formă de trecere între formele Jahn 7b şi 7a. Alături de tipul a, ilustrează acolo cel mai
vechi orizont al ocupării cimitirului (Chorula I), datat în faza B2, până la ca. 160 p.Chr. (Kenk 1977, 196, 198, 226, 373,
405 Fig. 7). Pentru exemplarul de la Cehăluţ lipsesc paralele mai exacte în necropola de la Spicymierz, însă umbo-urile
asemănătoare de acolo au fost datate până în faza C1a, adică până aproximativ în jurul anului 200 (Kenk 1977, 270, 428
Fig. 30). Exemplarele de acest fel cunoscute din regiunea Tisei superioare au fost datate și ele cu precădere de la sfârşitul
sec. al II-lea până în prima jumătate a sec. al III-lea sau pe întreaga durată a sec. al III-lea (Istvánovits/Kulcsár 1992, 70;
Kobal 1993-1994, 47; Kotigoroşko 1995, 153).
12
Foarte probabil că aceeaşi încadrare revine şi exemplarului din mormântul nr. 4 de la Zalău–Farkas domb (nu i s-a
păstrat „antena”), aşa cum reies dintr-o fotografie (David 2013, p. 48, dreapta jos). Este prezent şi mânerul, tip T1 Zieling,
11
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Przeworsk şi datare în fazele B2 şi C1, adică aproximativ între mijlocul secolului I p.Chr. şi mijlocul
secolului al III-lea (Fig. 5/3a–b)13. În aceeaşi perioadă îşi are punctul de greutate şi umbo-ul (tipul E2
Zieling) din mormântul 3 de la Badon–Doaşte (Fig. 5/4a–b)14.
Umbo-ul provenit mai probabil din mormântul 41 al necropolei de la Medieşul Aurit (a fost depus
sub urnă) are capătul „antenei” uşor îngroşat, iar prin suma caracteristicilor poate fi alăturat tipului
B2c Zieling, a cărui utilizare nu mai poate fi constatată după sfârşitul fazei C1, adică după aproximativ mijlocul secolului al III-lea (Fig. 7/1a–b)15. Exemplarul de la Boinești atrage atenția nu doar prin
calitatea lucrăturii, dar și prin construcția sa aparte, datorată îmbinării a trei componente modelate
din tablă de fier. Partea arcuită a calotei a fost perfect fixată de baza cilindrică cu ajutorul a zece nituri
de fier, plasate la distanţă relativ constantă între ele; baza mai îngustă a antenei a fost introdusă în
partea superioară a calotei, aceasta îngustată și profilată, prezentând cinci inele uşor reliefate şi care
oferă impresia unei sârme. Atrag atenţia şi niturile de bronz, masive şi profilate, care fixau umbo-ul
pe placa de lemn a scutului16. Datorită antenei accentuat lărgite spre partea superioară, formă şi proporţii în general, poate fi comparat cu tipurile A2a (uneori lucrate din două bucăţi) şi A2b Zieling,
la exemplarele din urmă fiind prezente acele nervuri la baza „antenei”. Majoritatea scuturilor cu un
astfel de umbo (tipul A2 în general) sunt cunoscute din Europa nordică, fiind remarcată concentrarea exemplarelor separate în varianta a în Boemia şi Silezia, dar sunt cunoscute şi din zonele de la est
de Vistula. În general cele incluse tipului A2 ilustrează o formă răspândită în perioada Latène târzie
şi perioada romană imperială timpurie, dar variantele a (cu antena lărgită spre capăt) şi b (antenă
vârfuri de lance
cuțit

N

cute

-55

-25

2
6

3
5

1
0

100 cm
(1)

0

4

10 cm
(2–6)

Fig. 4. Necropola de la
Badon–Doaște
(jud.
Sălaj), mormântul nr. 1.
Ceramică lucrată cu
mâna (2-5) şi fusaiolă
modelată manual (6).
Fără excepţie există
urme puternice de ardere secundară. După
Matei/Stanciu 2000.

cu apariţie aproape exclusivă în mediul culturii Przeworsk, datate fiind în fazele B2 şi C1a, respectiv bună parte din sec. I
p.Chr. şi până spre finalul sec. al II-lea (Zieling 1989, Teil I, 213-215, Teil III, 1041 Pl. 29/T1, 1050 Tab. 2).
13
Scuturi cu astfel de mânere probabil că au fost folosite, în măsură mai restrânsă, până spre sfârşitul perioadei romane
imperiale (Zieling 1989, Teil I, 218-219, Teil III, 1042 Pl. 30/V1, 1050 Tab. 2).
14
Calota aplatizată, vârful puternic evidenţiat şi partea de legătură între margine şi calotă relativ înaltă, înclinată spre
interior. Spre deosebire de umbo-urile din spaţiul culturii Przeworsk exemplarul de la Badon nu are niturile ordonate în
grupe, însă există şi cazuri de nituri singulare, plasate la o anumită distanţă unul faţă de celălalt. Au fost răspândite în
întreg Barbaricum-ul germanic (Zieling 1989, Teil I, 80-83, Teil III, 1020 Pl. 8/3, 1049 Tab. 1).
15
Exemplarele tipului B2 în general alcătuiesc grupa cea mai bine reprezentată în cadrul umbo-urilor cu „antenă”, majoritatea provenind din mediul culturii Przeworsk (Zieling 1989, Teil I, 45-48, 55-57, Teil III, 1016 Pl. 4/3, 1049 Tab. 1).
Cu excepţia terminaţiei vag îngroşate a „antenei”, umbo-ul de la Medieşul Aurit este foarte asemănător celor de tip a din
cimitirul de la Chorula şi identic aceluiaşi tip delimitat în necropola de la Spicymierz (Kenk 1977, 196, 226, 268, 270, 405
Fig. 7/Typ a, 428 Fig. 30/1, 433 Fig. 35/9). Pentru practica depunerii armelor sub fundul urnei, spre exemplu Czarnecka
2003, 278. Pentru poziţia vârfurilor de lance depuse în unele dintre mormintele de la Medieşul Aurit a se vedea Fig. 8.
16
Detalii la Kovács 1965-1966, 29-31 şi Matei/Stanciu 2000, 36.
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N

oase umane
calcinate
mâner de scut
vârfuri de lance

os de animal

umbo

-40
ceramică
-20

2b

2a

1
0

100 cm
(1)

3a

3b

10 cm
(2–4)
0

4a

4b

Fig. 5. Necropola de la Badon–Doaște (jud. Sălaj), mormintele nr. 3 (4a–b) şi mormântul nr. 4 (1-3). Din
inventarul mormântului nr. 3 mai făceau parte două vârfuri de lance și fragmente ceramice, probabil dintr-un
vas sau vase lucrate cu mâna. După Stanciu/Matei 2006.

cu nervuri la bază) sunt distribuite, pe de o parte, în perioada Latène târzie, pe de alta începând cu
etapa de trecere la perioada imperială romană târzie, cu punct de greutate în faza C1a (bună parte din
a doua jumătate a secolului al II-lea p.Chr), probabil fiind în uz până spre mijlocul sec. al III-lea17.
Există o relativă varietate a umbo-urilor de scut provenite din mormintele cunoscute din nordvestul României, deşi nu sunt prea diferite între ele, cu excepţia exemplarului de la Boineşti, cu o
construcţie distinctă. Ele se regăsesc în grupa acelor scuturi care aveau umbo-uri conice, cu antenă,
ale căror paralele se repetă în mediul culturii Przeworsk şi în general în Barbaricum-ul central şi
nord-european18. Au fost explicate în contextul unei mode militare prelungite din perioada Latène
târzie până pe o anumită durată a perioadei romane imperiale târzii, în jurul mijlocului secolului al
III-lea, dată de la care descoperirile funerare indică anumite schimbări în mediul culturii Przeworsk
Zieling 1989, Teil I, 29-40, Teil III, 1014 Pl. 2/1-2, 1049 Tab. 1. Umbo-ul de la Boineşti ar indica influenţe stilistice nordice în mediul culturii Przeworsk (Biborski/Kaczanowski 2001, 241-242).
18
Toate exemplarele sunt din fier, cu excepția unuia de bronz din mormântul 28 de la Medieșul Aurit. Deşi era foarte
deteriorat în momentul descoperirii, pare a fi un exemplar semisferic, de tip roman (Horedt 1973, 97 Fig. 5, jos, pe mijloc). Din acelaşi mormânt provine şi un pinten (Dumitraşcu 1993, 106-107).
17
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cel puțin19. Este cunoscută din partea vest-nord-vestică a României şi o altă grupă de umbo-uri, dar
aceasta este databilă deja spre sfârşitul secolului al IV-lea şi în secolul al V-lea timpuriu, aşadar întro etapă premergătoare perioadei timpurii a migraţiilor (Oradea, Curtuiuşeni, Şimleul Silvaniei)20.
Scut
Lorica
Vârf
Pinten
squamata
săgeată
Umbo
Mâner
Apa
•
—
• (Fe)
•
• (B)
—
Boineşti
•
—
• (Fe)
—
—
—
• (×2,
Zalău–Farkas-domb, M6
•
• (×2)
B+Fe)
Badon, M4
—
• (×2)
—
• (Fe)
•
—
—
Cehăluţ
—
• (×3)
• (Fe)
• (Fe)
•
—
—
Zalău–Farkas-domb, M4
—
• (×3)
•
• (Fe)
•
—
—
Medieşul Aurit, M28
—
• (×2)
—
• (B)
—
• (Fe)
—
Badon, M3
—
•
—
• (Fe)
—
—
—
Crasna
—
• (?)
—
• (Fe)
—
—
—
Medieşul Aurit, M41
—
•
—
• (Fe)
—
—
—
Medieşul Aurit, M21
—
•
—
—
—
—
—
Medieşul Aurit, M29
—
•
—
—
—
—
—
Medieşul Aurit, M43
—
•
—
—
—
—
—
Medieşul Aurit, M66
—
•
—
—
—
—
—
Zalău–Farkas-domb, M1
—
•
—
—
—
—
—
Badon, M1
—
• (×2)
—
—
—
—
—
Zalău–Farkas-domb, M5
—
—
—
—
—
—
• (Fe)
Tab. 2. Nord-vestul României, morminte de incinerație ale unor războinici, arme şi componente ale
echipamentului militar depuse în morminte. Atunci când în mormânt există mai multe exemplare de acelaşi
fel situaţia a fost remarcată între paranteze. În cazurile umbo-urilor, vârfurilor de săgeţi şi al pintenilor a fost
precizat materialul, de cele mai multe ori fier (Fe), mai rar bronz (B). Apa–Fostă carieră de prundiș (com. Apa,
jud. Satu Mare): inedit, menţiune iniţială la Vende 1909, 411 (a se vedea şi Istvánovits/Kulcsár 1992, 47 nr. 1).
Badon–Doaşte (com. Hereclean, jud. Sălaj): Matei/Stanciu 2000, 28-30 nr. 9/14; Stanciu/Matei 2006. Boineşti–
Bélavárhegy/Coasta Boineştilor (com. Bixad, jud. Satu Mare): menţiune iniţială la Aladar 1909, 411 (a se vedea
şi Kovács 1965/1966 şi Istvánovits/Kulcsár 1992, 48 nr. 7). Cehăluţ (com. Cehal, jud. Satu Mare): Lazin 1992.
Crasna–Valea Ratinului (com. Crasna, jud. Sălaj): Matei/Stanciu 2000, 42 nr. 52/87. Medieşul Aurit–La Leşu
(com. Medieşul Aurit, jud. Satu Mare): Dumitraşcu/Bader 1967a, 43-48; Dumitraşcu/Bader 1967b, 121-122;
Dumitraşcu 1993, 104-108; Matei/Stanciu 2000, 65-66 nr.89/162. Zalău–Farkas-domb (municipiul Zalău, jud.
Sălaj): Matei/Pop/Andras/Băcueţ-Crişan 2004; David 2013, 48.
Loc de descoperire

Spadă

Vârf
lance
•
• (×2)

Cele mai multe morminte de războinici puse în legătură cu cultura Przeworsk au fost datate în
primele două treimi ale secolului al II-lea p.Chr., urmând o uşoară descreştere a frecvenţei lor până
spre sfârşitul veacului21. Compoziţia inventarelor funerare cu arme din nord-vestul României – cu
o grupare importantă a celor ce conţin scuturi şi vârfuri de lănci – corespunde trendului precizat pentru secolul II târziu şi prima jumătate a secolului al III-lea în mediul aceleiaşi culturi (Tab.
2; Fig. 9-10)22. O anumită standardizare a armelor şi pieselor de echipament militar s-a produs în
În etapa de trecere de la perioada romană imperială timpurie la cea târzie nu ar fi vizibile schimbări categorice ale
armelor şi echipamentului militar; războaiele marcomanice nu au adus schimbări semnificative în acest sens. În a doua
jumătate a sec. al II-lea şi în prima treime a sec. al III-lea (etapele B2b şi C1a) nu au avut loc schimbări importante nici în
privinţa formei umbo-urilor. În a doua jumătate a sec. al III-lea apar în Europa centrală şi nordică exemplarele semisferice, legate de o formă romană (spre exemplu Biborski/Kaczanowski 2017, 174). În general umbo-urile au fost mai puţin
standardizate, iar forma lor s-a păstrat pe durată mai lungă (Godłowski 1994, 169).
20
Spre exemplu Stanciu 2008, 156-157, cu trimiteri la întreaga bibliografie. De asemenea, a se vedea Godłowski 1994,
173, 177 şi Biborski/Kaczanowski 2001, 239.
21
Kontny 2005, 216 (cu diagrama 1), 217.
22
Kontny 2002b, 102-111. În privinţa întregii regiuni a Tisei superioare, cu un catalog al descoperirilor, a se vedea
Ardeleanu 2010a.
19
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Fig. 6. Boineşti–Coasta Boineştilor/
Cetatea lui Béla/Bélavárhegy (jud.
Satu Mare). Posibil inventarul
aceluiaşi mormânt de incineraţie.
După Matei/Stanciu 2000.

secolul al II-lea p.Chr., probabil
un efect la care a contribuit şi
participarea barbarilor germanici
la războaiele marcomanice23.
Pentru morminte ca cele de
la Cehăluț sau cel cu nr. 4 de la
Zalău–Farkas-domb, care conţin
mai mult decât două vârfuri de
lance, a fost presupus un punct
1
de greutate în primele două tre10 cm
0
3
2
imi ale secolului al II-lea (etapa
B2b), în continuare prezența lor
este mai rară, nemaifiind constatate începând cu a doua jumătate a secolului al III-lea24. Dintre cele
trei vârfuri de lance de la Cehăluţ (unul de suliţă, eventual) doar două sunt încadrabile – deşi sub
semnul întrebării – tipologiei propuse de Piotr Kaczanowski, respectiv tipurilor IV (?) şi XVII (?),
cele mai multe dintre acestea cu datare mai timpurie, în perioada romană imperială timpurie – etapele B1 şi în partea de început a etapei B2 (Fig. 2/3a–b.6a–b; Tab. 1)25. Poate atrage atenţia observaţia
că cele mai multe dintre vârfurile de lănci din nord-vestul României sunt foarte apropiate de tipul
XIV Kaczanowski, acesta cu poziţionare cronologică spre partea de început a perioadei romane
imperiale târzii, adică în a doua jumătate a secolului al II-lea şi începutul secolului al III-lea p.Chr.,
probabil folosite până în jurul mijlocului secolului menţionat la urmă (Fig. 2 şi Tab. 1)26.
Vârfurile de săgeţi sunt puţine şi în mormintele din nord-vestul României (Cehăluţ, Zalău–
Farkas-domb, mormântul 6). Este indicat pe această cale rolul minor al arcului în legătură cu practicile militare ale războinicilor culturii Przeworsk, ceva mai numeroase fiind vârfurile de săgeţi datate
în a doua jumătate a secolul al III-lea şi în secolul al IV-lea. Atunci când au fost depuse în morminte,
de cele mai multe ori apare un singur exemplar, la fel ca în cazul inventarului de la Cehăluţ27. Puţini
sunt în nord-vestul României şi pintenii găsiţi în contexte funerare (Tab. 2). În legătură cu cultura
Przeworsk ei sunt mai des întâlniţi în morminte databile spre mijlocul şi în ultima treime a secolului
al II-lea p.Chr. şi în prima jumătate a veacului următor, impulsul iniţial fiind probabil datorat expediţiilor militare mai frecvente din perioada războaielor marcomanice. După aproximativ mijlocul
secolului al III-lea pintenii dispar din inventarele mormintelor28.
Lipsesc informaţii convingătoare care să susţină datarea amintitelor descoperiri funerare (morminte de incineraţie) din nord-vestul României pe parcursul secolului I p.Chr. sau în primele două
Kontny 2005, 217, 218 diagrama 2. Cam 83% dintre mormintele cu arme ale culturii Przeworsk conţin vârfuri de lănci
(Kaczanowski 1995, 47). Vârfurile de lance sunt cele mai numeroase şi în bazinul Tisei superioare, destul de des fiind
găsite şi în aşezări (Ardeleanu 2010a, 374, 378-379).
24
Kontny 2005, 222-223; Kontny 2008, 110.
25
Kaczanowski 1995, 47-48, 74 Pl. XX. O clasificare mai recentă a vârfurilor de lance sarmatice şi a celor puse în legătură
cu cultura Przeworsk (cele din urmă provenite din regiunea Tisei superioare), dar fără accent asupra datărilor, la Hullám
D./Hullám G. 2013.
26
Kaczanowski 1995, 48, 74 Pl. XX.
27
Kontny 2008, 127.
28
Kontny 2008, 131; Kontny 2009, 98, 100 (cu Fig. 7). Pintenii cunoscuţi din spaţiul Tisei superioare au fost dataţi în
ultimul sfert al sec. al II-lea p.Chr. şi în prima jumătate a sec. al III-lea (spre exemplu Kotigoroşko 1995, 153-154 şi
Ardeleanu 2009).
23
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Fig. 7. Medieşul Aurit–La Leşu, probabil mormântul
41 (1a–b) şi „vase cu ofrandă” din mormântul 1 (23). Umbo-ul era aşezat sub urnă, iar lângă umbo şi
urnă era înfipt în pământ un vârf de lance (după
Dumitraşcu 1993, 106, 107). Desene după Matei/
Stanciu 2000.

10 cm
(1a)
0

1b

1a

3
10 cm

0
(2–3)

2

A

B
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D

E

treimi ale veacului următor. După cunoștințele
de acum ele corespund unui orizont al locuirii iniţiat în întreg bazinul Tisei superioare în
vremea războaielor marcomanice şi mai ales
în perioada imediat următoare29. O dată post
quem mai sigură oferă segmentul cercetat al
necropolei de la Badon–Doaşte (multe dintre
morminte au fost distruse), cu artefacte care
pot fi poziţionate spre începutul perioadei
romane imperiale târzii, inclusiv un denar de
la Commodus (trecut prin foc), emis în anul
18230. Deoarece necropola nu este integral cercetată, nu știm dacă ea a funcţionat pe o durată
mai lungă – în acest caz ar fi mai probabile etapele B2/C1 şi C1a, adică aproximativ ultima treime a secolului al II-lea şi prima treime a secolului al III-lea – ori poate fi mai strâns datată
doar pe parcursul primului interval, aşa cum
Odată cu structurarea unui „orizont invaziv”, exprimat atât sub forma locuirii efective, relativ compacte, în
regiunile din afara graniţei romane, dar şi ca prezenţă
difuză într-un „spaţiu de penetraţie”, adică în Dacia
Porolissensis şi partea nordică a câmpiei dintre Tisa şi
Dunăre (Olędzki 2001, 201). Cel puţin în unele dintre
zonele care alcătuiesc partea nord-vestică a României
ar exista un orizont al locuirii premergător războaielor
marcomanice, sesizabile fiind puternice influenţe provincial-romane, dar şi cu prezenţa olăriei specifice culturii Przeworsk (Gindele 2010, 128-131; Gindele 2013).
Dacă aşa ar sta lucrurile, atunci şi unele dintre mormintele în discuţie ar putea fi datate în această perioadă. O
expunere a argumentelor care pot contrazice această opinie la Stanciu 2015.
30
Stanciu/Matei 2006.
29

Fig. 8. Morminte de incineraţie cu urnă din nordvestul României. Reprezentare convenţională a
poziţiei vârfurilor de lance. A—Un vârf aşezat
orizontal lângă urnă, pe fundul gropii (Medieşul
Aurit–La Leşu, M66; Zalău–Farkas domb, M1);
B—Două vârfuri aşezate orizontal lângă urnă, pe
fundul gropii (Badon–Doaşte, M1; Medieşul Aurit–
La Leşu, M28); C—Un vârf aşezat pe muchie, lângă
urnă, pe fundul gropii (Medieşul Aurit–La Leşu,
M43); D—Vârf aşezat sub urnă (Medieşul Aurit–La
Leşu, M 21); E—Vârf înfipt în pământ, lângă urnă
(Medieşul Aurit–La Leşu, M29 şi M41).
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30

56,81%

25

număr exemplare

indică cele patru morminte cunoscute acum.
Conform inventarelor doar semnalate, foarte
probabil că aceeaşi încadrare cronologică revine
şi mormintelor de la Zalău–Farkas-domb, în
mod preliminar poziţionate în secolul al II-lea31
sau spre sfârşitul acestui secol32. Iniţial cimitirul
de la Medieşul Aurit a fost datat în secolele II–
IV, apoi – ţinându-se seama de fibule în primul
rând – durata utilizării sale a fost restrânsă la
secolele II–III33.
Pe valea râului Zalău, într-o microzonă
nemijlocit învecinată graniţei provinciei Dacia
Porolissensis, dar şi în Câmpia Someşului inferior, acest orizont mai timpuriu poate fi surprins şi în aşezări34, unele dintre ele cercetate în
ultimii ani şi în care locuirea a continuat după
mijlocul secolului al III-lea35. Interesantă este
apariţia relativ frecventă în unele dintre aşezări
a vârfurilor de lance (Fig. 1/1-4.6-7) şi a pintenilor (Fig. 11/2-6). De remarcat este cea de la
Zalău–Bulevardul Mihai Viteazul, din care provine chiar un umbo de scut, dar şi doi pinteni
de fier (Fig. 11/1.3.6). Desigur, este de presupus că lăncile sau suliţele puteau fi folosite şi la
vânătoare, iar contextele în care sunt asociate cu
unelte de fierărie sugerează mai curând reutilizarea lor ca materie primă preţioasă, dacă nu
chiar – uneori măcar – producerea lor la faţa
locului36.
Contextele sigure indică necropole plane de
incineraţie, niciuna dintre ele integral investigată, fiind de presupus că şi descoperirile întâmplătoare amintite în text ar trebui să provină
din astfel de cimitire37. Totuși, cel puțin în zona
Someşului inferior au fost practicate şi înmormântări în tumuli, aşa cum deocamdată indică
doar necropola de la Lazuri–Lubi tag, situată
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Spadă

Lance

Săgeată

Scut

4,54%

2,27%

Pinteni

Lorica

arme şi piese de echipament militar

Fig. 9. Morminte de incineraţie din nord-vestul
României (perioada romană imperială târzie),
distribuţia cantitativă a tipurilor de arme şi piese de
echipament militar.
Lorica

5,88%
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35,29%
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5,88%

0
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7

număr de morminte şi %

2
(12,50%)

un vârf

9
(56,25%)

B

1

trei vârfuri

5
(31,25%)
două vârfuri

Fig. 10. Morminte de incineraţie din nord-vestul
României (perioada romană imperială târzie).
Distribuţia cantitativă a inventarelor cu arme şi piese de
echipament militar asociate (A). Distribuţia numerică
în morminte a vârfurilor de lănci (B).

Matei/Pop/Andras/Băcueţ-Crişan 2004.
David 2013, 49.
33
Dumitraşcu 1993, 106. Un indiciu despre durata mai lungă de funcţionare a cimitirului l-ar putea oferi şi urnele, în
majoritate vase modelate la roata olarului. Este destul de probabil ca şi înmormântările de la Medieşul Aurit să fi început
spre partea finală a sec. al II-lea, dar multe dintre inventarele celor 74 de morminte semnalate au rămas inedite. Fibula de
argint din mormântul 32 a fost datată mai nou în ultima treime a sec. al III-lea (Opreanu 2004, 287).
34
Gindele 2010, 131-132; Stanciu/Matei 2004.
35
Gindele 2010, 132-139.
36
Un mic depozit găsit în complexul 5a de la Apa–Moşia brazilor: vârf de lance întreg şi fragment dintr-un altul, cleşte şi
probabil o daltă (Fig. 12/1.3-5; după Gindele 2010, 212-213, 299 Pl. 23/2-3.5-6). Vârf de lance şi cleşte în complexul S14/
C1 de la Csengersima/Petea–Vamă (Fig. 12/2.6; după Gindele/Istvánovits 2009, 254, 482 Pl. 224/1.3 şi Gindele 2010, 391
Pl. 115/4-5).
37
Iniţial situaţia identificată prin sondajele de la Bicaz–Corbuţu (jud. Maramureş) a fost explicată ca fiind specifică unui
cimitir, dar argumentele în acest sens nu sunt prea convingătoare. În orice caz, poziţionarea sitului de acolo nu este una
obişnuită aşezărilor în general (Stanciu 1993, 267-270 nr. 3, Pl. IV–V).
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Fig. 11. Umbo de scut şi pinteni (toate exemplarele sunt
din fier) găsite în aşezări din nord-vestul României:
Zalău–Bul. Mihai Viteazul 104-106 (1, 3, 6); Pericei–
Str. Gouţ (2); Csengersima/Petea–Vamă (4); Medieşul 6
Aurit–Şuculeu (5). După Matei/Stanciu 2000 (1, 3, 5-6),
Fig. 12. Nord-vestul României, contexte din aşezări
Ardelanu 2009 (2) şi Gindele 2010 (4).
în care vârfurile de lance sunt asociate cu unelte
de fierărie: Apa–Moşia brazilor, complexul 5a (1,
în vecinătatea nemijlocită a aşezării de acolo şi larg
3-5); Csengersima/Petea–Vamă, complexul S14/
datată în secolele II–IV p.Chr. (Fig. 13)38. Cu even- C1 (2, 6). După Gindele 2010 (1, 3-5) şi Gindele/
tuala excepţie a unui grup de morminte de inhuma- Istvánovits 2009 (2, 6).

ţie de la Pişcolt–Lutărie, nesigur încadrat în prima
jumătate a secolului al IV-lea, doar cu ajutorul ceramicii (material care sugerează pentru câmpia din sud-vestul spaţiului care ne interesează un mediu
aflat acolo la periferia lumii sarmatice39), nu sunt cunoscute din nord-vestul României alte descoperiri funerare de inclus perioadei romane imperiale târzii. În aceeaşi microzonă un alt mormânt de
inhumaţie descoperit la Dindeşti–Ferma C.A.P. poate fi datat deja spre sfârşitul secolului al IV-lea
şi începutul secolului al V-lea, indicând un mediu cultural aflat deja în schimbare, cu influenţe din
direcţia culturii Sântana de Mureş–Cerneahov40. De asemenea, inventarul funerar cu arme, al cărui
presupus loc de descoperire ar fi la Șimleul Silvaniei, aparține aceluiași interval cronologic41.
Probabil că pe parcursul secolului al IV-lea – mai probabil din a doua sa jumătate – în Câmpia
Careilor și partea nordică a Câmpiei Ierului contactele cu lumea sarmatică s-au intensificat, nefiind
de exclus chiar o prezenţă directă a unor noi grupuri de populaţie sosite din regiunile situate mai
la sud şi est, o explicaţie şi pentru apariţia mormintelor de inhumaţie42. În restul teritoriului din
nord-vestul României sunt cunoscute deocamdată doar morminte de incineraţie, în mare majoritate
Cercetare sistematică în anii 1995-96 (Viaceslav Kotigoroşko şi Iolana Cercum, de la Universitatea de Stat din Ujgorod,
Ucraina). La suprafaţa solului erau vizibile două movile, aproape complet aplatizate, fiind integral cercetată una dintre
ele. Referitor la datare, s-a făcut aluzie la ultima fază a perioadei romane imperiale, încadrare care ar putea fi susţinută de existenţa unui nivel al locuirii romane de acolo străpuns prin amenajarea tumulilor (Kotigoroşko1997, 398, 402;
Kotigoroşko 1998). Oricum, materialul din inventar este puţin şi deloc semnificativ în privinţa unei poziţionări cronologice mai precise, iar dacă lucrurile ar sta aşa, atunci mai curând tumulii din acest punct (situaţi în imediata vecinătate sau
chiar în interiorul aşezării din locul „Lubi-tag”) ar putea fi legaţi de aşezarea (respectiv cuptoarele pentru ars ceramică)
din punctul „Nagy Béla rét”, aflată la câteva sute de metri distanţă. Mai rar, înmormântările în tumuli (incineraţie) apar şi
în cultura Przeworsk (CZARNECKA 2003, 287-288).
39
Németi 1983, 140-142, Fig. 4.
40
Németi 1983, 135-137, Fig. 2; Gindele/Németi 2001, 287, 293, Fig. 4.
41
A se vedea nota 20.
42
În microzona Sanislău–Berea–Ciumeşti aşezările cu olărie strâns legată de cea cunoscută din mediul sarmatic pot fi
datate în a doua jumătate a sec. al IV-lea şi în prima jumătate a sec. al V-lea (Gindele 2008). Mai nou, s-a presupus că
zona localităţii Urziceni, situată în apropierea oraşului Carei, a reprezentat în perioada romană un punct de contact între
mediile arheologice puse pe seama sarmaţilor, germanilor răsăriteni şi a dacilor (Gindele 2010, 94).
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Fig. 13. Descoperiri funerare din perioada romană imperială târzie în nord-vestul României: A—morminte
(necropole) plane de incineraţie. B—necropolă tumulară (incineraţie); C—morminte de inhumaţie. 1— Apa–
Carieră de prundiş (jud. Satu Mare). 2—Boineşti–Coasta Boineştilor (jud. Satu Mare). 3—Badon–Doaşte (jud.
Sălaj). 4—Cehăluţ–Hotarul localităţii (jud. Satu Mare). 5—Crasna–Valea Ratinului (jud. Sălaj). 6—Lazuri–
Lubi tag (jud. Satu Mare). 7—Medieşul Aurit–La Leşu. 8—Zalău–Dealul lupului/Farkas-domb. 9—Pişcolt–
Lutărie (jud. Satu Mare).

plane (cu excepția tumulilor de la Lazuri), iar poziţia lor cronologică, cum s-a văzut, îşi are punctul
de greutate spre sfârşitul secolului al II-lea şi în prima jumătate a secolului al III-lea. Niciunul dintre
cimitirele cunoscute acum nu a fost integral cercetat sau măcar în măsură suficientă pentru a fi posibile precizări în legătură cu durata funcţionării lor. Probabil că cel de la Medieşul Aurit a fost folosit
până la o dată ceva mai târzie, spre sfârşitul secolului al III-lea43.
Pe măsura cunoştinţelor de acum, această situaţie pare curioasă, adică pe durată lungă – parţial a
doua jumătate a secolului al III-lea şi în continuare până la sfârşitul perioadei romane imperiale – nu
cunoaştem descoperiri funerare din bună parte a teritoriului nord-vestic al României, cu excepția
puținelor indicii despre eventuala prezență a unor morminte de inhumație în Câmpia Careilor
(Fig. 13). Explicaţia mai sigură nu poate face trimitere decât la o tendinţă remarcată în legătură cu
schimbarea profundă produsă în domeniul ideologiei și al practicilor funerare în ansamblul culturii
Przeworsk, începând cu secolul al III-lea şi mai ales din a doua jumătate a veacului: înmormântările
individuale sunt din ce în ce mai greu de precizat, iar cele în urne devin mai rare, până la dispariţia
completă în unele dintre cimitire; resturile funerare şi ale inventarelor de pe rug încep să fie depuse
în gropi superficial adâncite, cu forme mai puţin regulate decât înainte sau chiar împrăştiate în
jurul mormântului sau rugului funerar; inventarele sunt din ce în ce mai sărace, inclusiv în privinţa
43

A se vedea nota 33.
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armelor, acestea în mod simbolic reprezentate prin piese izolate. Această evoluţie a culminat în a
doua jumătate a secolului al IV-lea, odată cu apariţia necropolelor ce conţin aşa-numitele „înmormântări în straturi succesive” (de tipul Dobrodzień-Guttentager)44.
Prezenţa purtătorilor culturii Przeworsk în întreg bazinul Tisei superioare pe durata perioadei
romane imperiale târzii poate fi susţinută cu ajutorul evidenţei arheologice, iar mormintele cu arme
şi piese de echipament militar cunoscute din partea nord-vestică a României indică un aspect comun
acestei culturi45. Desigur, trebuiesc avute în vedere anumite tendinţe şi evoluţii regionale, cum ar fi,
spre exemplu, producţia şi consumul unei olării puternic influenţate de cea provincial-romană sau
consecințele generate de prezenţa comunităţilor de daci în Barbaricum-ul din nord-vestul României
de astăzi46. În privinţa întregii regiuni a Tisei superioare, rămân necunoscute rezultatele coabitării
dintre mai vechea populaţie locală, dacii (cu practici funerare insuficient cunoscute) şi cei despre
care se presupune că au fost susţinătorii culturii Przeworsk, adică neamul est-germanic al vandalilor. Este posibil ca amintita schimbare în sfera ideologiei religioase, reflectată în transformarea
obiceiurilor funerare, să se fi produs şi la extremitatea sud-estică a spaţiului pe care extensia culturii
Przeworsk l-a atins.
Deocamdată cel puţin, nu sunt cunoscute din nord-vestul României cimitire care să indice presupusele modificări intervenite începând cu secolul al III-lea, mai ales a doua sa jumătate47. Sub
semnul posibilităţii, cu eventuala confirmare din partea viitoarelor investigaţii, există o explicaţie
la îndemână, anume aceea că stadiul cercetările arheologice de teren a rămas nemulţumitor până
astăzi. De asemenea, este posibil ca în decursul vremii astfel de necropole, cu înmormântări mai
mult sau mai puțin superficiale, să fi fost afectate într-o măsură sau alta mai ales de lucrările agricole
repetate.
Ioan Stanciu
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al Academiei Române, Cluj-Napoca
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Așezarea barbară de la Tășnad-Sere.
Cercetări preventive din 2015
Robert Gindele
Abstract: The archaeological excavations of 2015 were occasioned by the construction of a road crossing
the Cehal valley from the city of Tășnad and connecting the asphalt road Tășnad-Blaja by south the lido.
On eastern side of the road, the civil works damaged the archaeological site Tășnad-Sere on a length of ca.
200-250 m, perpendicularly cutting the western, marked terrace of river Cehal. The excavations of 2015,
though limited in surface, have identified six surface constructions (of which three only possible), eight
fire-walled rectangular pits, two possible sunken houses and four pits of unidentified purpose. Although
pottery finds are scarce, based on the lack of the technological category of fine, hand-made pottery and
the coarse wheel made pottery, the presence of Porolissum type stamped bowls and the lack of local forms
we may date the investigated area of the settlement to the chronological stage C1b, possibly slightly into
C2. Ethnically, the settlement was likely inhabited by a mixed population composed of Free Dacians and
Germanic peoples, bearers of the Przeworsk culture, generally identified with the Vandals.
Keywords: north-west Romania, surface constructions, fire-walled rectangular pits, the Przeworsk culture, the Free Dacians.
Cuvinte cheie: nord-vestul României; construcții de suprafață, gropi rectangulare cu pereți arși, cultura
Przeworsk, daci liberi.

Cercetările arheologice din 2015 au fost prilejuite de construcția unui drum care a traversat valea
Cehalului dinspre orașul Tășnad, făcând legătura la sud de ștrand cu drumul asfaltat Tășnad-Blaja
(Harta 1). În vecinătatea estică a acestui drum construcțiile au afectat situl arheologic Tășnad-Sere
pe o lungime de cca 200-250 m, tăind perpendicular terasa vestică, bine pronunțată a pârâului
Cehal. Situl arheologic este cunoscut în literatura de specialitate în primul rând datorită așezării
neolitice, care a fost cercetată prima dată în anii 1980 de către Neța Iercoșan prin câteva secțiuni
și János Németi, prin casete deschise pe complexele conturate de canalul actual al pârâului Cehal1.
De la mijlocul anilor 2000, săpături de salvare de mai mici sau mai mari dimensiuni s-au desfășurat
aproape în fiecare an, săpăturile sistematice au fost demarate pentru epoca neolitică începând din
ultimii ani. Descoperirile din epoca romană sunt mai puțin numeroase, cele din anii precedenți fiind
deja publicate2.

Descrierea complexelor din epoca romană din campania 20153
Cx_1. Groapă rectangulară cu pereți arși (Fig. 1:1, 8). L: 1.08 m; l: 0.84 m; AI: 0.55 m. Umplutură
negricioasă, cu mulți pigmenți de chirpic. Inventar: 1 frg. de perete de ulcior, modelat la roată rapidă,
pastă fină, negricioasă, cu o gaură de reparație; 13 frg. probabil din 3 oale, modelate cu mâna, bruncărămizii, grosiere, degresate cu șamot și nisip, unele frg. arse secundar; 1 frg. umăr de oală, modelată cu mâna, grosieră, brun-cărămiziu, degresată cu pietriș, cu o linie orizontală de alveole realizate
cu unghia (Pl. 1:1); partea inferioară a unei cești dacice, modelată cu mâna, din pastă grosieră,
degresată cu șamot și puțin pietriș, exterior brun-cărămiziu, în secțiune și interior cenușie, cu toartă
1
2
3

Istoricul cercetărilor la Virag et al. 2007.
Gindele 2007.
Sunt descrise complexele care au avut în inventar descoperiri din epoca romană.
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care pornește din mijlocul peretelui (Pl. 1:2). În afară de inventarul ceramic groapa conținea multă
lipitură. Foarte probabil tot din acest complex sau din zona lui mai provin materiale care au fost
descoperite în partea superioară al complexului preistoric nr. 29, care a fost tăiat de cx_1. Inventarul
constă în ceramică modelată la roată rapidă, pasta fină, cenușie: frg. de bol biconic, cu diametrul
maxim, care depășește ușor diametrul buzei (Pl. 2:5); buză îngroșată de ulcior, cu gât cilindric, cu
o perforație sub buză (Pl. 2:6, Foto 1/1); toartă de ulcior, cu secțiune ovală și o șănțuire pe partea
superioară (Pl. 2:7). Ceramica modelată cu mâna, grosieră, degresată cu șamot este reprezentată de
piciorul unui vas cu talpă (Pl. 2:8).
Cx_2. Groapă rectangulară cu pereți arși (Fig. 1:2). L: 1,18 m; l: 0,91 m; AI: -0,39 m. Umplutură
negricioasă, cu multă arsură și chirpic. Inventarul constă în ceramică modelată la roată, fină: 6 frg.
de strachină cenușiu-deschisă; 2 frg. de ulcioare cenușii; 2 frg. de strachină negricoasă; strachină
biconică, cu buză îngroșată, negricioasă (Pl. 1:3); strachină cu buză îngroșată, pereți drepți, cu
șănțiri late, paralele pe exterior, fund inelar, negricioasă, cu miez brun-cărămiziu (Pl. 1:4); partea
superioare a unei oale cenușii cu buză puternic evazată (Pl. 1:5); partea superioară a unui bol cenușiu
de mici dimensiuni, pereți verticali, profilați, cu ștampile în formă de benzi, care formează „V”-uri
cu vârf spre stânga (Pl. 1:6, Foto1/3). Din categoria ceramicii modelate la roată se remarcă 8 frg. din
pereții unui chiup masiv, cu angobă negricioasă, miez brun-cărămiziu, friabil. Ceramica modelată
cu mâna este grosieră, groapa conținea 18 frg. care provin probabil din 2 oale, brune, cu secțiuni
negricioase. În afară de ceramică, din groapă provin și oase de animale.
Cx_3. Groapă rectangulară cu pereți arși (Fig. 1:3). L: 1,10 m; l: 0,8 m; AI: -0,37 m. Umplutură
negricioasă, cu multă arsură și chirpic. În complex au fost descoperite fragmente ceramice modelate
la roată, fine: o buză de chiup cenușiu (Pl. 1:8) și un fragment din peretele unei străchini, brun-cărămiziu, cu un semicerc ștampilat (Pl. 1:7, Foto 1/2). În afară de cele două fragmente ceramice, din
groapă mai provin fragmente dintr-o cute, chirpic și oase de animale.
Cx_4. Groapă rectangulară cu pereți arși (Fig. 1:5). L: 1,10 m; l: 0,74 m; AI: -0,10 m. Umplutură
negricioasă, cu multă arsură, cărbune de lemn și mai puțin chirpic. Inventarul a fost sărăcăcios, constând în ceramică modelată la roată, fragmente din două străchini cenușii.
Cx_5. Groapă rectangulară cu pereți arși (Fig. 1:6). L: 1,04 m; l: 0,91 m; AI: 0,25 m. În umplutura
gropii au fost descoperite fragmente de ceramică modelate la roata rapidă, din străchini cenușii și
cenușii-deschise, dintr-o strachină cu partea superioară arcuită spre exterior, cenușie, cu angobă
negricioasă (Pl. 2:1): categoria ceramicii modelate cu mâna, grosiere, degrasant predominant șamot
este reprezintă de un fragment de ceașcă tronconică, cu fund profilat, brun-cărămiziu, cu ardere
secundară (Pl. 2:2).
Cx_12. Groapă dublă de stâlp (Fig. 1:7).Umplutură brun-cenușie, cu mult chirpic. Groapa sudică
L: 0,65 m; l: 0,52 m; AI:0,45 m. Groapa nordică: L: 0,60 m; l: 0,47 m; AI:0,30 m. Din groapă provin 4
frg. dintr-un ulcior modelat la roata rapidă, pastă fină, cărămizie.
Cx_13. Groapă (Fig. 1:4). L: 1,13 m; l: 1,11 m; AI: – 0,20 m. Inventarul gropii este sărăcăcios, constă
într-un fragment de bol, cu pereți drepți, modelat la roata rapidă, din pastă fină, cafenie (Pl. 2:3) și
o buză îndoită spre exterior a unei oale modelate cu mâna, din pastă grosieră, degresată cu șamot.
Cx_30. Groapă (Fig. 2:1). Formă rotundă, pereţi drepi, fundul gropii săpat în trepte se adânceşte
spre sud. L: 1,40 m; l: 1,23 m; AI: – 0,44 m. Din umplutura complexului provin fragmente de ceramică modelată la roată, pastă fină, din trei străchini cenușii și un frg. de toartă cenușie cu angobă
negricioasă, rectangulară în secțiune, cu un canal pe partea superioară (Pl. 2:9).
Cx_48. Groapă (Fig. 2:2). Forma ovală, pereți drepţi, fund plat. L: 0,60 m; l: 0,40 m; AI: 0,30 m.
Inventarul constă într-un fund de strachină cenușie, modelată la roată rapidă, din pastă fină (Pl. 2:
10) și două fragmente de oală modelată cu mâna, din pastă grosieră, degresată cu șamot.
Cx_55. Groapă rectangulară cu pereți arși (Fig. 2:3). L: 1.51 m; l: 1.12 m; AI: 0.50 m. Are pereți
puternic arși, în umplutură multă arsură și chirpic și urmele unor bârne de lemn carbonizate.
Fragmentele ceramice descoperite în umplutură sunt modelate la roată, din pastă fină, cenușie,
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probabil din două străchini și două frg. de oale modelate cu mâna din pastă grosieră, degresată cu
șamot. Alături de ceramică a mai fost descoperită o gresie folosită probabil ca și cute (Foto 1/4).
Cx_59. Groapă (Fig. 2:4). Forma rectangulară iregulară, pereți săpați în trepte, fund alveolat. L:
2.32 m; l: 1.97 m; AI: 1.00 m. În umplutură au fost descoperite 6 frg. dintr-o strachină cu fund inelar,
modelată la roata rapidă, pastă fină, la suprafață negricioasă, în secțiune brun-cărămiziu și un colț
de porc/mistreț (Foto 1/5).
Cx_71_Groapă de stâlp (Fig. 2:5). L: 0,60 m; l: 0,45 m; AI: 0,36 m. Din umplutură provine un frg.
ceramic modelat la roată, pastă semifină, cenușie și un frg. ceramic modelat cu mâna, grosieră,
degresată cu șamot.
Cx_76. Groapă rectangulară cu pereți arși (Fig. 2:6). Umplutură negricioasă, cu arsură și chirpic.
L: 1.05 m; l: 1.00 m; AI: 0.23 m. În complex au fost descoperite câteva frg. ceramice modelate la roata
rapidă, fine și cenușii.
Cx_99. Groapă (Fig. 2:7). Forma circulară, pereți drepți, fund plat. L: 0.75 m; l: 0.58 m; AI: 0.30 m. În
complex au fost descoperite fragmente ceramice modelate la roată rapidă, fine, din străchini cărămizii și cenușii, fragmente ceramice din oale modelate cu mâna, din pasta grosieră, degresate cu șamotă,
dintre care se remarcă un frg. de perete, brun-cărămiziu, ornamentat cu brâu alveolat (Pl. 2: 11).
Cx_108. Locuință adâncită în pământ, descoperită lângă profilul sudic al suprafeței, parțial cercetată (Fig. 2:8) Forma amorfă, cu pereți oblici și fund drept. La baza complexului s-au conturat
4 gropi de par. L: 3.12 m; l: 1.00 m; AI: 0.40 m. Ceramica modelată la roată din complex este fină,
cenușie, un bol ștampilat cu motive în formă de romb (Pl. 2:12) și o buză de ulcior (Pl. 2:13) cu un
slip cenușiu închis, un umăr de ulcior are angobă negricioasă pe suprafața exterioară. Buza de chiup
este puternic trasă spre exterior (Pl. 2:14). 4 frg. ceramice care provin probabil de la două oale modelate cu mâna, grosiere, degresate cu șamot.
Pe suprafața cercetată au fost identificate multe gropi de stâlpi, din care unele formează șiruri
care pot atesta construcții de suprafață. Datorită eroziunii terenului pe partea de vest a săpăturii și
a afectării terenului de drumul de pământ existent în această zonă conturarea acestor construcții e
mai dificilă. În schimb în partea de est a suprafeței cercetate, la baza terasei, unde sterilul datorită
pământului spălat de eroziune de pe pantă a fost identificat la peste 1 m adâncime s-a conservat
foarte bine o asemenea construcție.
I.Construcția de suprafață 77B-L. A fost surprinsă în întregime în săpătură, s-a putut foarte
clar identifica. Se compune din trei rânduri de gropi de stâlpi, paralele, orientate est-vest, latura
scurtă formată din trei stâlpi este de 4,6 m, latura lungă, formată din patru stâlpi este de 7,5 m.
Dimensiunile gropilor de stâlpi sunt: 77B- 0,46 × 0,40 m, adâncime 0,24 cm; 77C- 0,38 × 0,33 m,
adâncime 0,25 m; 77D- 0,36 × 0,32 m, adâncime 0,27 m; 77E- 0,37 × 0,34 m, adâncime 0,24 m; 77F0,60 × 0,52 m, adâncime 0,46 m; 77G- 0,40 × 0,28 m, adâncimea 0,14 m; 77H, groapă dublă, cea
sudică 0,40 × 0,40 m, adâncimea de 0,10 m o taie pe cea nordică, 0,36 × 0,33 m, adâncimea 0,14 m;
77J- 0,38 × 0,32 m, adâncimea 0,38 m; 77K- 0,45 × 0,40, adâncimea 0,26 m; 77L- 0,42 × 0,30 m,
adâncimea 0,20 m.
Alte posibile construcții de suprafață au fost stabilite în funcție de aliniamentul gropilor de stâlpi
și orientarea identică ale acestora pe axa est-vest, asemănătoare cu 77B-L.
II. Posibilă construcție de suprafață, identificată printr-un șir de trei gropi de stâlpi pe axa nordsud (Cx_93, 94, 95), care ar forma latura scurtă vestică a construcției și o groapă de stâlp (Cx_68)
pe axa est-vest, pandantul posibil al gropii din mijloc. În acest fel ar rezulta o construcție cu dimensiuni de 4,2 × 6,6 m. Dimensiunile gropilor de stâlpi sunt: 68-0,50 × 0,53 m, adâncimea 0,39 m;
93-0,50 × 0,40 m, adâncimea 0.10 m; 94-0,48 × 0,43 m, adâncimea 0,30 m; 95-0,55 × 0,40 m, adâncimea 0,50 m.
III. Posibilă construcție de suprafață, identificată printr-un șir de trei gropi de stâlpi pe axa
nord-sud (Cx_6, 20,21), care ar forma latura scurtă estică a contrucției și o groapă de stâlp pe
axa est-vest (Cx_97), pandantul posibil al gropii din mijloc. În acest fel ar rezulta o construcție cu
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dimensiunile de 3 × 4,2 m. Dimensiunile gropilor de stâlpi sunt: 6-0,45 × 0,43 m, adâncimea 0,43 m;
20-0,50 × 0,43 m, adâncimea 0,21 m; 21-0,58 × 0,46 m, adâncimea 0,43 m.
IV. Construcție de suprafață delimitată printr-un șir de trei gropi de stâlpi pe axa nord-sud
(Cx_12, 91, 92), care formează latura scurtă vestică a contrucției și un șir cu cinci gropi de stâlpi pe
axa est-vest (Cx_12, 106, 53, 56, 98), care formează latura lungă nordică. Se identifică foarte bine
colțul sud-estic prin groapa Cx_103. Groapa Cx_8 face parte din șirul sudic de pe latura lungă,
groapa Cx_43 din șirul din mijloc. Dimensiunile construcției sunt de 4,3 × 8,7 m. Dimensiunile
gropilor de stâlpi sunt: 12-vezi la descrierea cu descoperiri; 91-0,35 × 0,33 m, adâncimea 0.15 m;
92-0,50 × 0,54 m, adâncimea 0,18 m; 106-1,03 × 0,41 m, adâncimea 0,13 m; 53-0,50x 0,50 m, adâncimea 0,33 m; 56-0,62 × 0,55 m, adâncimea 0,43 m; 98-0,40 × 0,46 m, adâncimea 0,12 m; 1030,31 × 0,25 m, adâncimea 0,04 m; 8-0,28 × 0,26 m, adâncimea 0,11 m; 43-0,35 × 0,14 m, adâncimea
0,22 m.
V. Posibilă construcție de suprafață, delimitată printr-un șir de trei gropi de stâlpi (Cx_10, 51,
44), care marchează latura sudică și un șir de șapte gropi (Cx_89, 11, 88, 50, 83, 70, 90), paralel cu cel
anterior, care marchează șirul din mijloc. Latura nordică a construcției a fost distrusă de drumul de
pământ existent. Dacă reconstituim latura nordică rezultă o suprafață de 4,3 × 10 m. Dimensiunile
gropilor de stâlpi sunt: 10-0,37 × 0,39 m adâncimea 0,07 m; 51-0,40 × 0,35 m, aâncimea 0,35 m;
44-0,45 × 0,40 m, adâncimea 0,30 m; 89-0,30 × 0,27 m adâncimea 0,15 m; 11-0,14 × 0,12 m, adâncimea
0,04 m; 88-0,28 × 0,22 m, adâncimea 0,12 m; 50-0,40 × 0,33 m, adâncimea 0,32 m; 83-0,35 × 0,30 m,
adâncimea 0,18 m; 70-0,40 × 0,35 m, adâncimea 0,18 m; 90-0,32 × 0,31 m, adâncimea 0,12 m.
VI. Construcție de suprafață delimitată printr-un șir de trei gropi de stâlpi (Cx_18, 34, 35), pe
axa nord-sud, care marchează latura scurtă vestică și latura scurtă estică formată din gropile Cx_78,
79, 80. Datorită eroziunii puternice pe panta terasei au mai fost identificate doar câteva gropi de pe
laturile lungi și de mijloc. Pe latura de nord avem Cx_58, pe mijloc este Cx_38 și pe sud Cx_22, 36.
Astfel rezultă o construcție cu dimensiunea de 3 × 8,7 m. Dimensiunile gropilor de stâlpi sunt:180,39 × 0,36 m; adâncimea 0,20 m; 34-0,35 × 0,32 m, adâncimea 0,19 m; 35-0,49 × 0,41 m, adâncimea
0,19 m; 78-0,52 × 0,40 m, adâncimea 0,20 m; 79-0,40 × 0,32 m, adâncimea 0,22 m; 80-0,51 × 0,40 m,
adâncimea 0,25 m; 58-0,70 × 0,54 m, adâncimea 0,39 m; 38-0,31x 0,31 m, adâncimea 0,16 m; 220,26 × 0,24 m, adâncimea 0,15 m; 36-0,36 × 0,34 m, adâncimea 0,19 m.
Suprafața cercetată, datorită construcției drumului este una lineară, cu o lățime de 12-13 m și
o lungime de 220 m, practic a fost realizată o secțiune perpendiculară pe terasa pârâului Cehal,
limitată spre vest de drumul asfaltat Tășnad-Blaja și spre est de valea largă, mlăștinoasă a pârâului.
Datorită reliefului suntem siguri că în partea de est secțiunea noastră a atins limita așezării, însă spre
vest aceasta poate continua încă și în afara zonei cercetate prin săpătură. De asemenea, așezarea este
amplasată pe axa nord-sud, pe toată terasa vestică a pârâului Cehal, întinderea exactă nefiind încă
stabilită. Săpăturile din 2015, deși limitate ca suprafață, au surprins șase construcții de suprafață
(din care trei doar posibile), opt gropi rectangulare cu pereți arși, două posibile locuințe adâncite în
pământ și patru gropi cu destinație neidentificată.
Gropile rectangulare cu pereții arși sunt orientate cu mici deviații pe axa nord-sud, dimensiunile oscilează pe latura lungă între 1,05-1,18 m, latura scurtă între 0,74-1 m, doar complexul 55
are dimensiuni mai mari (1,51 × 1,12 m). Acest tip de complex apare în două cazuri izolat (1, 64),
într-un caz în pereche (76, 55) și într-un alt caz, patru gropi rectangulare sunt amplasate pe o linie
(2,3,4,5). Gropile rectangulare cu pereţi arşi au o structură foarte bine definită. Sunt rectangulare,
cu colţurile mai mult sau mai puţin rotunjite, cu dimensiunile variabile. Adâncimile observate în
săpături depind de eroziunea straturilor superioare. Pereţii sunt arşi pe o grosime variabilă, foarte
probabil în funcţie de intensitatea şi numărul de combustii efectuate în ele, de la 1 pînă la 3 cm. În
unele cazuri pereţii au fost lipiţi, în altele nu, fiind arși la fel ca şi în cazul lipiturii. Fundul este plat
sau uşor alveolat, nears, acoperit cu un strat compact de cenuşă cu cărbune de lemn, gros de 1-2 cm.
Legat de o eventuală construcţie de suprafaţă în context cu partea descoperită arheologic în pământ
avem informaţii în două cazuri aproape similare, unde complexul se află la marginea sudică a unor

Așezarea barbară de la Tășnad-Sere. Cercetări preventive din 2015

133

construcţii dreptunghiulare delimitate prin gropi de stâlpi, la Lazuri-Lubi tag de cca. 2, 7 × 4,74 şi la
Rawa Mazowiecka de cca 1,5 × 4,5 m5.
Într-un studiu recent dedicat acestui tip de complex din Barbaricum-ul european a fost stabilit
că răspândirea teritorială a acestora se leagă de răspândirea culturii Przeworsk6. Răspândirea gropilor rectangulare cu pereţi arşi grosso-modo se suprapune cu arealul culturii Przeworsk, însă apar
sporadic şi în zonele vestice şi nordice învecinate cu acest bloc cultural. După părerea lui Titus
Kolník şi Peter Roth o identificare etnică cu vandalii este exclusă7, după părerea noastră această
imagine poate fi nuanţată. Răspândirea geografică a gropilor cu pereţi arşi se concentrează în sudul
şi centrul Poloniei (Polonia Centrală8, în Silezia9 în Polonia Sudică şi Sud-estică) şi în Bazinul Tisei
Superioare, unde aceste complexe au fost descoperite în aşezările legate de germanici şi daci liberi.
În aşezările sarmatice din vecinătatea sudică a blocului daco-germanic acestea lipsesc.
În cele mai multe cazuri, cercetătorii din Polonia au legat funcţionalitatea acestor complexe de
pregătirea minereului în procesele legate de metalurgia fierului10. După părerea lui Tomczak, pe baza
descoperirilor de la Myslowicach-Imielinie, care au conţinut multe pietre arse secundar, au fost folosite pentru prăjirea dolomitului sau al pietrei de calcar, care a fost folosit mai târziu în metalurgie11.
Într-un studiu recent, pe baza descoperirilor de la Joachimowie Mogilach 2, din Polonia Centrală,
autorul neagă însă această idee, deosarece nu s-a găsit nici o urmă de minereu de fier12. Pe baza cercetării aşezării de la Zohor arheologii slovaci cred că aceste complexe au au fost folosite pentru prăjirea minereului de fier13. După părerea lui Csengeri Piroska şi Pusztai Tamás gropile cu pereţi arşi se
pot lega de o anumită activitate cu caracter industrial, poate legată de producţia fierului şi având în
vedere că pereţii sunt arşi puternic, au fost folosite de mai multe ori, având în vedere, că nu se întretaie foarte probabil că au fost folosite paralel14. La Irsava în Ucraina Subcarpatică s-a descoperit o
construcţie asemănătoare într-o aşezare din epoca fierului, însă cu dimensiunea de 1,3 × 1,7 m, care
a fost pusă în legătură cu producţia fierului15. În contextul reducerii minereului de fier un asemenea
complex a fost descoperit la Stara Slupia, în apropierea unor cuptoare de redus minereu, însă aceasta
e o apariţie singulară și după părerea noastră nu se poate generaliza o legătură directă între acest tip
de complex şi industria de obţinere a fierului.
Tot legat de foc, o altă interpretare consideră folosirea acestor complexe la producerea cărbunilor
de lemn, a mangalului16. La Branice, în cadrul unui experiment, Într-o groapă rectangulară reconstituită au fost arse vase ceramice17. Gropi rectangulare cu dimensiuni şi umplutură asemănătoare
cu cele studiate de noi, însă cu orientarea est-vest, au fost interpretate ca posibile cuptoare de ars
ceramică într-o aşezare a culturii Wielbark la Kamienczyka-Btonia 18. Unii cercetători au considerat
că sunt afumători pentru conservarea alimentelor19.
Pe baza cercetării a 11 complexe la Pobedím, în Slovacia vestică, autorii săpăturilor presupun o
funcţionalitate legată de selectarea sedimentelor de piatră de râu cu ajutorul apei20. Ulterior pe baza
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Skowron 2010, 440.
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acestei săpături s-a presupus că una dintre variantele utilizării ar putea fi legată de o instalaţie de
aburi fierbinţi pentru dezinfectare sau un fel de „saună”21. Autorii cercetării de la Pobedím concluzionează că aceste gropi rectangulare cu pereţi arşi ar putea să aibă funcţiuni multiple. Drept complexe
cu funcţiuni multiple au fost interpretate aceste gropi şi de către Skowron, după părerea lui aceste
grupuri de complexe nu au fost folosite în aceleaşi timp, fiind săpate şi arse unul după altul22.
Într-un studiu recent, Marius Ardeleanu publică un experiment cu privire la construirea unei
gropi rectangulare cu pereți arși, cu detalii importante privind tehnica de construcție, lutuiala
pereților și procesul de ardere. Experimentul nu dă răspunsuri privind funcționalitatea gropilor,
însă autorul menționează că orientarea lor „implică o cutumă ritualică strict respectată”23. După
părerea noastră, pentru folosinţa complexelor studiate de noi trebuie să luăm în considerare o
conotaţie cultică. Această idee a fost circulată deja pe baza descoperirilor de la Wólka Łasiecka24. În
primul rând, orientarea aproape regulamentară pe axa nord-sud cu unele devieri, dar cu tipul de
construcţie practic identic şi umpluturile asemănătoare a gropilor rectangulare cu pereți arși indică
mai degreabă această conotaţie cultică. Pentru analogiile preistorice din nordul Europei BelkeVoigt crede că ele ar fi putut servi la o pregătire comună a mesei, cu implicarea comunităţii pentru un moment festiv sau un foc ritualic legat de o anumită ceremonie25. Într-un context legat de
pregătirea mesei în cadrul unui anumit ritual desfăşurat de comunitate ar aşeza aceste construcţii
preistorice şi alţi autori26.
Pentru folosirea gropilor rectangulare cu pereţi arşi putem să emitem doar teorii, care fără îndoială se bazează pe concepţiile şi percepţiile omului modern, însă avem câteva repere clare care ne
pot orienta spre o interpretare plauzibilă. În primul rând, orientarea pe axa nord-sud (indiferent
de direcţia vântului), ne pare că este elementul definitoriu, poate un element de cult solar, legat de
punctul cel mai înalt a soarelui pe arcul parcurs pe cer. Forma rectangulară o deosebeşte de vetrele
sau cuptoarele gospodăreşti, care sunt de obicei ovale. Pereţii arşi, fundul nears, stratul de cărbune
de lemn de pe fund, indică acelaşi mod de utlizare, pietrele sau o posibilă structură de lemn din interior sunt elemente în plus. Lipsa sau insuficiența materialului arheologic din umplutură ne indică
o astupare relativ rapidă27. După părerea noastră, gropile rectangulare au fost folosite în contextul
unui ritual legat de foc sau pregătirea unei mese festive. Acest ritual a fost făcut de către comunitate
în număr mai mic sau mai mare, legat de numărul locuitorilor aşezării. Frecvenţa ritualului era probabil legată de unele evenimente, însă, având în vedere numărul mare de complexe, acesta a avut loc
probabil nu în mod cotidian, dar totuși destul de des.
Construcțiile de suprafață identificate prin șiruri de gropi de stâlpi în cazul cercetării noastre sunt
toate orientate pe aceeași direcție, aproximativ est-vest. Datorită consistenței solului și vremii uscate
din perioada săpăturilor, nu toate gropile de stâlp au putut fi identificate. Aceste construcții au fost
delimitate doar în funcție de gropile de stâlpi, strat de dărâmătură de pereți arși nu a fost observat.
Deasemnea, nu au fost documentate nici vetre sau compartimentări interioare. Ca tip de construcție
sunt asemănătoare, toate au trei stâlpi pe latura scurtă, aceasta oscilează între 4,2-4,6 m, iar două
au 3 m. Diferența constă în lungimea lor, în funcție de care le putem clasifica în mai multe tipuri.
Construcții de suprafață cu două nave apar rar în bazinul Tisei Superioare, acest fapt credem că se
datorează parțial și stadiului precar de cercetare a așezărilor. Construcții cu lățimi asemănătoare
putem menționa de la Beregdaróc28. Construcțiile de suprafață cu două nave apar pe tot parcursul
de existență a culturii Przeworsk, însă folosirea acestora se intensifică în epoca romană târzie și în
Kolník/Roth 2012, 318.
Skowron 2011, 206.
23
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prima epocă a migrațiilor29. Deși construcții cu o singură navă apar în cetatea dacică de la Mala
Kopania30, totuși noi credem că apariția tipului de la Tășnad se leagă de pătrunderea purtătorilor
culturii Przeworsk în regiunea studiată de noi.
Construcția II are o lungime de 4,2 m, aceasta poate fi un hambar cu 9 stâlpi, doar câțiva dintre
stâlpi nu au fost identificați. Acest tip de construcție apare în Bazinul Tisei Superioare la PeteaCsengersima31. O construcție identică ca mărimi a fost descoperită în așezarea Przeworsk de la
Wilkowice 832 și în Pomerania de nord-vest la Leyerhof33. Ca tip de contrucție cel mai des apare în
așezările germanicilor vestici34.
Construcțiile I și III au lungimile de 75, respectiv de 6,6 m, prima a fost surprinsă integral, este o
construcție cu schemă de 3 × 4 stâlpi, cealaltă probabil e asemănătoare, deși lipsesc multe gropi. De
pe teritoriul culturii Przeworsk putem semnala o construcție asemănătoare de la Rawa Mazowiecka
Fst.3, care a fost interpretată datorită unei vetre ca și locuință35. O construcție aproape identică cu CI
a fost descoperită la Wustermarkt 23, interpretată ca anexă gospodărească36.
Construcțiile IV și VI au lungimile de 8,7 m și V are o lungime de 10 m. Construcțiile de suprafață
interpretate ca locuințe sunt în general mai largi și mai lungi, însă apar mai rar și asemănătoare cu
cele de la Tășnad, o construcție cu două nave, cu o lungime de 10 m și lățime de doar 3,5 m, interpretată ca locuință, fiind cercetată la Berlin-Mahrzahn37.
După părerea noastră, construcțiile de suprafață de la Tășnad, în stadiul actual al cercetărilor pot
fi interpretate ca anexe gospodărești, folosite pentru depozitarea cerealelor sau ale altor produse.
Considerăm că funcționalitatea construcțiilor de suprafață din așezările din Bazinul Tisei Superioare
va trebui analizată într-un mod complex, încadrată în structurile interne ale așezărilor.
Locuința adâncită în pământ nr. 108 are latura scurtă de 3,12 m și se încadrează tipului de bază
cu câte 3 gropi de stâlpi pe laturile scurte. În unele cazuri acestea pot avea gropi de stâlpi și pe laturile lungi. Răspândirea și cronologia acestui tip pentru Bazinul Tisei Superioare a fost deja discutată
legat de locuințele de la Csengersima-Petea38. După părerea nostră, la fel ca și în cazul construcțiilor
de suprafață, apariția acestui tip de complex se poate lega de extinderea culturii Przeworsk în regiunea studiată de noi.
Complexul 59 cu formă aproximativ rectangulară cu dimensiuni de 2.32 × 1.97 m, în primul
rând datorită fundului neregulat, după părerea nostră nu se poate interpreta ca locuință adâncită
în pământ. În acest sens pledează și lipsa gropilor de stâlpi și adâncimea relativ mare (1 m) de la
conturare. Complexe asemănătoare au fost stabilite ca tip de groapă 2.6. la Petea-Csengersima și
interpretate ca anexe gospodărești39.
Descoperirile ceramice, deși puține la număr, pot oferi date importante privind datarea și
atribuirea culturală a așezării. În primul rând putem să remarcăm că din categoriile tehnologice
lipsește ceramica modelată cu mâna, fină, negricioasă și cea modelată la roata rapidă, de factură
zgrunțuroasă. Datorită numărului redus de fragmente ceramice, considerăm că o analiză procentuală a categoriilor tehnologice nu are o relevanță în cazul nostru, însă din punct de vedere tipologic
le putem clasifica. Ceramica modelată la roata rapidă, fină, în nuanțe cărămizii/roșii este prezentă
în număr nesemnificativ, reprezentând părți dintr-un ulcior și dintr-o strachină. Nuanțele cenușii/
negricioase sunt aproape exhaustive.
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Pentru tipologia ceramicii este de referință așezarea de la Petea-Csengersima, unde cantitatea
mare de descoperiri a permis elaborarea unei scheme tipo-cronologice detailate. Bolurile au diametrul gurii între 8-11 cm. Cele două boluri cu motive ștampilate (Pl. 1:6, Pl. 2:12) se încadrează
tipului F48 după Filip40 de la Porolissum. Este greu de precizat dacă sunt producții locale sau de
import, amândouă având un slip metalic. La Petea-Csengrsima acest tip a fost produs intens, fiind
între tipurile cele mai răspândite41. Motivistica exemplarelor de la Tășnad e simplă, un fragment este
ornamentat cu linii care formează V-uri cu vârf spre stânga (Pl. 1:6), celălalt cu romburi (Pl. 2:12),
însă ștampile identice nu apar nici la Porolissum, nici la Petea-Csengersima. Tot de influență romană
este și bolul care imită forma de terra sigillata (Pl. 2:3). Din tradiția ceramică germanică provine
bolul biconic care este transpunerea pe roată a unei forme modelate cu mâna (Pl. 2:5). Străchinile
sau castroanele au diametrul gurii de 20-22 cm, în cazul acestora deasemenea se poate observa atât
influența olăriei romane cât și transpunerea pe roată a unor forme arhaice germanice. Strachina
cu buză îngroșată, pereți drepți în partea superioară (Pl. 1:4) are antecedente romane, însă apare
în număr mare în mediul barbar la Petea-Csengersima42. Vasul biconic cu unghi ascuțit la ruptura
peretelui (Pl. 1:3) începe să fie transpus la roată la Petea-Csengersima deja din faza 2b de evoluție43,
pe când străchinile cu unghi obtuz la ruptura peretelui (Pl. 2:1), cu diametrul la gură mai mare decât
la ruptura peretelui, sunt caracteristice fazei 544.
Ulcioarele sunt reprezentate printr-o buză rotunjită, cu gât cilindric, cu o perforație sub buză
(Pl. 2:6). La Petea-Csengersima acestea apar în fazele 2b și 4 a așezării45, pe când buzele trase spre
exterior, cu gât conic (Pl. 2:13) apar în fazele 5, 6 a așezării46. De asemenea, torțile cu secțiune
ovală sau dreptunghiulară, cu un singur canal pe partea superioară (Pl. 2:7,9) sunt mai timpurii. Fragmentul de oală cu buza trasă spre exterior, gât scurt, cilindric și corp bombat (Pl. 1:5) se
regăsește din punct de vedere tipologic în seriile de la Petea-Csengrsima, faza 5 de evoluție47. Dintre
buzele de chiupuri un exemplar e în formă de “T”, cu capete rotunjite (Pl. 1:8), celălalt are buza mai
masivă, orizontală, trasă spre exterior (Pl. 2:14), prima fiind caracteristică fazelor 5, 6 din așezarea
de la Petea-Csengersima48.
Ceramica modelată cu mâna este reprezentată doar prin categoria grosieră, este predominant
degresată cu șamot și nisip, uneori apar și pietricele. Deși numărul mic de fragmente ceramice descoperite nu ne permite o analiză procentuală relevantă, totuși putem să menționăm că ceramica
modelată cu mâna, grosieră, este prezentă în procent semnificativ, în jur de 30-35%. Cele mai multe
fragmente provin de la oale de diferite dimensiuni. Un fragment de umăr este ornamentat cu o linie
de impresiuni cu unghia (Pl. 1:1), altul cu brâu alveolat (Pl. 2:11). Buza puțin evazată de la o oală cu
diametrul la buză de 14 cm atestă un tip cu dimensiuni medii (Pl. 2:4). Ceașca tronconică cu toartă
care pornește din perete (Pl. 1:2) este un tip clasic pentru cultura materială dacică de epocă romană,
mai rar e cel cu fundul profilat (Pl. 2:2), însă și acesta are analogii în faza 4 de evoluție a așezării de
la Petea-Csengersima49.
Datorită sistemului de cercetare linear, despre structura internă a așezării, săpătura poate oferi
date mai puține, însă comparativ cu cercetarea din vecinătatea nordică a ștrandului putem să constatăm o concentrație mai mare de complexe. Aceasta se poate datora după părerea nostră și faptului
că cercetarea din 2015 a fost amplasată pe o poziție mai înaltă a terasei. Groapa rectangulară nr. 64,
care suprapune o groapă de stâlp din construcția 1 ne indică o folosire în cel puțin două faze a
40
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amplasamentului cercetat. Dacă presupunem că gropile rectangulare cu pereți arși aveau o distanță
față de construcții, contemporaneitatea lor cu construcția de suprafață IV este puțin probabilă.
Pentru o folosire în aceiași perioadă pledează însă faptul că rândul de patru gropi rectangulare cu
pereți arși este practic paralel cu latura sudică a construcției și nu se întretaie cu aceasta. Considerăm
că săpătura noastră a surprins probabil o linie de construcții de anexe gospodărești, care pe partea
sudică va fi secondată poate în cercetările viitoare de o linie de locuințe adâncite în pământ. Avem
indicii astfel despre o organizare probabil liniară a gospodăriilor, care corespunde probabil pantei
terasei vestice a pârâului Cehal.
Pe baza suprapunerii gropii rectangulare 64 peste una din gropile de stâlpi din construcția de
suprafața 1 putem să presupunem existența a cel puțin două faze de evoluție a așezării, însă materialul ceramic nu ne indică acest fapt. Deși descoperirile ceramice sunt puține la număr, pe baza lipsei
categoriei tehnologice de ceramică modelată cu mâna, de factură fină și a ceramicii modelate la roată
rapidă zgrunțuroase și pe baza prezenței doar a bolurilor ștampilate de tip Porolissum și lipsa formelor locale, putem să presupunem o datare a părții cercetate din așezare în faza cronologică C1b,
eventual puțin și în C2.
Putem să concluzionăm că în sec. III d.Hr., pe terasa vestică a pârâului Cehal, în zona ștrandului
Tășnad, s-a dezvoltat o așezare întinsă formată atât din gospodării răsfirate cât și din concentrări de
complexe. În stadiul actual al cercetărilor nu cunoaștem nici faze de evoluție anterioare și nici faze
ulterioare secolului III. Din punct de vedere etnic, așezarea a fost probabil locuită de o populație
mixtă de daci liberi și germanici purtători ai culturii Przeworsk, identificați în general cu vandalii. Elemente dacice putem surprinde în cultura materială, la nivelul ceramicii modelate cu mâna
(ceașcă dacică, oală ornamentată cu brâu alveolat), elemente germanice sunt indicate de gropile rectangulare cu pereți arși și de construcțiile de suprafață identificate arheologic prin șiruri de gropi de
stâlpi paralele. Romanizarea culturii materiale barbare se poate surprinde prin preluarea tehnologiei
de producție a ceramicii ștampilate de tip Porolissum și odată cu generalizarea folosirii roții olarului
și prin transpunerea la roată a unor forme arhaice germanice.
Robert Gindele
County Museum Satu Mare
robigindele@yahoo.com
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Fig. 1. Tășnad-Sere 2015. 1-3, 5, 6, 8: gropi rectangulare cu pereți arși; 4: groapă; 7: groapă de stâlp dublă.
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Fig. 2. Tășnad-Sere 2015. 1, 2, 5, 7 gropi; 3, 6: gropi rectangulare cu pereți
arși; 8: groapă rectangulară; 9: locuință adâncită în pământ.
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Fig. 3. Tășnad-Sere 2015. Construcții de suprafață delimitate prin gropi de stâlpi.
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Fig. 4. Tășnad-Sere 2015. Construcții de suprafață delimitate prin gropi de stâlpi.
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Fig. 5. Tășnad-Sere 2015. Construcție de suprafață delimitată prin gropi de stâlpi.
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Fig. 6 Tășnad-Sere 2015. Planul general al săpăturilor.
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Pl. 1. Tășnad-Sere 2015. 1, 2: ceramică modelată cu mâna, de factură
grosieră; 3-8: ceramică modelată la roata rapidă, fină.
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Pl. 2. Tășnad-Sere 2015. 2, 8, 11: ceramică modelată cu mâna, de factură
grosieră; 1, 3-7, 9, 10, 12-14: ceramică modelată la roata rapidă, fină.
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Foto 1. Tășnad-Sere 2015. 1-3: ceramică modelată la roata rapidă,
fină; 4: cute din piatră; 5: colț de porc/mistreț.
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Harta 1. 1: Amplasarea geografică a localității Tășnad; 2: Planul de situație a cercetării arheologice.
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Date privind o așezare dispărută la
vărsarea Homorodului în Crasna
Sebastian Belbe
Abstract: The purpose of the paper is to identify a deserted settlement, both in historical and geographic
sources The field survey took place in the spring of 2019 throughout the cooperation of Romanian and
Hungarian experts. The study aims to determine the lifespan of the village using primarily historical and
archeological sources. Our sources indicate the importance of nobility in the village throughout its history, as suggested by the presence of a mansion (curia) often mentioned in the Urbaria and documents.
Archeological finds suggest the village existed for centuries before its abandonment. Our findings indicate
that the village started depopulating soon after the nobles abandoned the mansion. The process can be
clearly followed through written sources.
Cuvinte cheie: Crasna, Homorod, curie nobiliară, ceramică, metale.
Keywords: Crasna, Homorod, mansion, pottery, metal.

Introducere
Lucrarea de față are drept scop prezentarea posibilităților de localizare a unui sat dispărut în epoca
premodernă, localizat la vărsarea râului Homorod în Crasna. Mulțumită efortului specialiștilor, avem
la dispoziție o culegere de izvoare publicate foarte bogată, care acoperă zona comitatului Sătmar.1
În izvoarele scrise sunt menționate diferite așezări, sate sau fortificații, care au fost abandonate sau
chiar distruse în timp. Din nefericire, aceste așezări au fost localizate doar parțial pe teren, mai ales
cu ajutorul surselor scrise. Scopul acestei lucrări este prezentarea metodelor de localizare a unui sat
dispărut, numit Tagy, probabil situat pe malul drept al Homorodului, la vărsarea acestuia în Crasna.
Pentru identificarea locului așezării dispărute am folosit surse scrise, surse cartografice și metode
arheologice non-distructive (periegheze pe arii largi).
Inițiativa de a cunoaște și localiza situri arheologice noi în Câmpia Someșului Inferior s-a conturat prin acțiunile unui proiect transfrontalier, implementat în parteneriat cu Muzeul Jósa András
din Nyíregyháza.2 În cadrul acestei colaborări, o echipă de arheologi a Muzeului Județean Satu Mare
și a Muzeului Jósa András din Nyíregyháza am efectuat periegheze arheologice pe raza comunelor
Doba și Moftinu Mare, în data de 26.03.2019. Pentru identificarea siturilor au fost folosite metode
non-distructive: periegheze pe arii largi, detectoare de metal și delimitări cu puncte topografice geografice de mare precizie. Cu ajutorul unui localnic, am ajuns în cursul cercetării pe câmpul numit
„Tagypuszta” (Pusta Tagy-ului, Tagy-ul pustiu). Mulțumită arăturilor de toamnă, terenul îndeplinea
condițiile ideale pentru cercetările non-distructive. În mai puțin de o oră, am reușit să colectăm
peste o sută de piese ceramice și mai multe piese de metal, doar de pe suprafață. Din punctul nostru
de vedere, înainte de analizarea pieselor arheologice găsite, este importat să aruncăm o privire asupra cadrului geografic și istoric al zonei Tagypuszta.
Szirmay 1809; Maksay 1970; Borovszky 1908; Németh 2008.
Interreg-rohu.eu Cross-Border Open Model of Digital Museum Database /COMODI/ ROHU297. Participanți la periegheză din partea Muzeului Județean Satu Mare: dr. Liviu Marta, Sebastian Belbe, Mihai Mocan; participanți din partea
Muzeului Jósa András din Nyíregyháza: Veszprémi László, Cseppentő Zoltán, Kiss László. Alți participanți: Corneliu
Achim.
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Cadrul geografic
Așezarea părăsită se găsește pe drumul DN19/E671, la ieșirea din Păulian, în direcția Moftinu
Mic, la 1.03 km spre vest și 0,97 km spre sud-est.3 Aruncând o privire asupra hărților militare austroungare, putem vedea că această arie este foarte potrivită pentru locuire, deoarece este cel mai înalt
punct al zonei, delimitat de râul Crasna la vest, la sud de râul Homorod, la nord de mlaștina Ecedea, iar
la est de zone joase și mlăștinoase. Analizând mai amănunțit hărțile austro-ungare, putem concluziona
că, în secolele XVIII-XIX, terasa era înconjurată de zone mlăștinoase. (Fig. 3) Aceste zone mlăștinoase
se concentrează în partea estică și nordică a zonei. Terasa, după cum am menționat deja, este cel
mai înalt punct al zonei, oferind o vizibilitate foarte bună asupra zonelor din jur. În condiții meteo
bune, zona vizibilă s-ar fi putut extinde până în valea Someșului. În zilele noastre, terasa funcționează
ca și teren agricol și, din păcate, arăturile anuale afectează suprafața sitului arheologic. Delimitările
suprafeței după periegheze se încadrează între 3-3.5 ha. În această fază, este important de menționat
că distribuția complexelor nu delimitează precis așezarea 4, deoarece aglomerația materialelor semnifică prezența mai multor complexe într-o anumită zonă și nu permite o delimitare completă a satului.
Astfel, situația geografică a așezării Tagy este benefică din punct de vedere strategic: pe lângă vizibilitatea asupra teritoriilor înconjurătoare, aceasta putea controla râurile Crasna și Homorod și o cale
importantă de circulație, care asigura legătura dintre Sătmar și Carei. Un posibil punct vamal ar fi
trecerea peste mlaștina Ecedea, care se află aproximativ la marginea domeniului Tagy.

Cadrul istoric al zonei
Mulțumită surselor scrise publicate referitoare la comitatul Sătmar, putem localiza cu ușurință
satul în izvoarele scrise. 5 Pe parcursul secolelor, așezarea este menționată cu diferite variante ale
denumirii de Tagy: „Thag, Thoyg, Togh, Taagh, Thoogh, Tag”6 Prima atestare scrisă a zonei datează
din anul 1328, când este menționat „fiul lui Thoyg-i Albert, Miklós”.7 Denumirea satului apare
într-un document despre decimele papale, a Arhidiaconului de Ugocea unde preotul Ioan din
Toch plătește o taxă de 40 de denari în anul 1334.8 Așezarea apare și într-o diplomă datată în anul
1343, când doi indivizi se ascund în satul Tagy, apoi la Tőkés și Kiszsadány.9 O altă diplomă cu
referire la Tagy se poate data în anul 1402, când Ambrus, fiul nobilului Vethes-i Lőrinc, acuză
pe István fiul lui Bátori Szaniszló, că a furat doi dintre iobagii săi din domeniul Wyfalw, și îi ține
prizonieri pe moșia Tagy.10 Moșia Tagy a fost amanetată către Forglani-i István11, împreună cu alte
domenii din comitatul Heves, iar acestea sunt răscumpărate de către fii lui Szaniszló Bathori, în
anul 1459.12 O diplomă care datează din anul 1500, cu referire la problemele dintre familiile nobiliare Báthori și Károlyi, menționează aproximativ 20 de indivizi din satul Tagy, care făceau parte
din tabăra lui Báthori, alcătuită din 200 de ostași iobagi.13 Această campanie, condusă de loialii lui
András și István Báthori, a creat daune pe domeniile familiei Károlyi.14 În secolul al XV-lea, localitatea este menționată ca și moșie care aparține de Moftin, care a primit statutul de târg.15 În secolul
Coordonate: N:47.713512, E:22.664406
Bálint 2017, 32-33
5
Németh 2008, 297. Maksay 1940, 218.
6
Maksay 1940. 218.
7
AOkt 339.
8
EOkt II, 1154.
9
Németh 2008, 312.
10
C. Tóth 2006, 347.
11
KmJkv 816.
12
KmJkv 1346.
13
Sípos 2003. 75-76.
14
MOL Dl. 20956. (A leleszi konvent jelentése Ulászló királyhoz) Maksay 1990, 739, 745. Satul apare în domeniul familiei
Báthori, posesor Andrei/András.
15
Németh 2008, 172.
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al XVII-lea, satul Tagy este menționat la granița cu așezările Ghilvaci, Moftin, Doba și Terebești.16
În secolul al XVI-lea, în 1578, o scrisoare este redactată de către Miklós Báthory în satul Tagy.17 O
altă scrisoare scrisă în satul Tagy în anul 1590 îi aparține lui Báthory István.18 Importanța acestor
scrisori, pe lângă că atestă că satul încă există, rezidă în sugestia privind existența unei curii nobiliare în satul Tagy.
În anul 1627, satul Tagy este menționat ca și parte a domeniului de Ecsed.19 După stingerea
familiei Báthori, posesiunile domeniului Ecsed ajung sub stăpânirea familiei Bethlen. Din donația
împăratului Ferdinand al II-lea către Gabriel Bethlen știm clar că satul Tagy exista încă în anul
1624 și făcea parte din domeniul Ecsed.20 O informație foarte valoroasă este prezentă în arhivele
familiei Károlyi din anul 1648.21 În acest an s-a întocmit un urbariu pentru principele Transilvaniei,
Gheorghe Rákóczi I. Este important de menționat că în acest an ajung posesiunile de la Ecsed sub
stăpânirea familiei Rákóczi.22 În diploma emisă de către împăratul Ferdinand al III-lea la Viena în
anul 1647, satul Tagy este menționat ca și parte a domeniului de la Ecsed, având și o curie nobiliară.23
Informațiile referitoare la satul Tagy și la curia nobiliară aflată aici datează majoritatea din secolul al XVII-lea. Aceste surse sunt colectate din urbariile diverselor perioade, din recensăminte sau
inventare. Mulțumită acestor surse, putem urmări abandonarea satului pe parcursul secolului al
XVII-lea. În anul 1613 este menționat satul Tagy încă populat, terenurile folosite de locuitori și un
loc de sesie părăsit.24 În urbariul din anul 1614, este pomenit satul Tagy și locuitorii săi, însă curia
nobiliară este deja părăsită.25 Urbariul din anul 1641 detaliază numele locuitorilor satului, bunurile
și ocupațiile acestora.26 Populația satului Tagy mai este menționată o singură dată, în anul 1672, în
Urbariul domeniului Ecedea. Locuitorii sunt încă prezenți, dar deja există 16 gospodării părăsite.27
După anul 1674, satul apare menționat ca și deserta, loc abandonat sau părăsit.28 În mare parte, sursele mai târzii nu mai indică urme de locuire în satul Tagy. De obicei, toponimia a supraviețuit doar
în urbariile de după secolul al XVIII-lea. Sub denumirea de Tagy putem înțelege doar fostele teritorii
care aparțineau de sat, iar acum sunt folosite ca și teren agricol.
Mulțumită toponimelor, denumirea câmpului sau pustei Tagy a supraviețuit timp de secole, până
în zilele noastre. Așadar, întâlnim denumirea acestui sat și în lucrarea lui Bura László referitoare la
toponimele județului Satu Mare. De aici știm clar că pe raza localității Moftinu Mic se regăsesc toponime care indică prezența așezării Tagy, chiar unele denumiri care indică existența unei cetăți cu
numele Tagyivár.29 În toponimele terenurilor extravilane ale Ghilvaciului apare de asemenea denumirea de Tagy, atât sub forma unui sat părăsit, cât și a unei cetăți ale cărei ruine erau încă vizibile
la începutul secolului al XIX-lea, după descrierea lui Széles Antal.30 Acest fapt este interesant, deoarece prima monografie a comitatului Sătmar, redactată între anii 1809-1810, nu menționează nimic
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despre prezența unei fortificații în zonă. În monografia lui Szirmay, numele Tagy apare de cele mai
multe ori ca și pustă. Denumirea de Tagypuszta apare și în zona comunei Domănești de azi.31
Istoria zonei și a satului dispărut lasă întrebări deschise. Cercetarea prin metode istorice a oferit
informații privind cronologia satului dispărut, indicând o locuire continuă de circa patru secole. Satul
nu era unul sărac, deoarece în secolul a XVI-lea aici a existat și o curie nobiliară. Statutul socio-economic decade în urma abandonării curiei nobiliare, care nu mai figurează în documente din anul 1614.32
Urbariul din anul 1648 menționează că locuitorii satului au fost întotdeauna slujitori ai cetății și din
acest motiv nu au venituri și nu plătesc taxe.33 Este interesantă menționarea acestei cetăți, deoarece nu
mai avem alte surse referitoare la cetate în satul pomenit. Cea mai apropiată ar fi cea de la Ghilvaci34
care nu mai figurează în documentele scrise din secolul al XIV-lea.35 Prima încercare de asimilare a
celor două cetăți, Tagy și Ghilvaci, a fost inițiată de către Németh Péter, pe baza surselor scrise și cartografice.36 În primul rând problema asimilării este că în sursele cercetate și menționate mai sus nu
putem găsi denumirea de cetate sau castel ori fortificație, doar cea de curie nobiliară. În al doilea rând,
în opinia noastră, o cetate regală ca și Ghilvaciul, dacă ar fi funcționat pe parcursul secolelor XV-XVII,
ar fi fost inevitabil menționată, similar unei posibile cetăți în satul Tagy. În al treilea rând, din punct de
vedere strategic, nu credem că o suprafață de aproximativ 8 km2 are nevoie de două fortificații. În ceea
ce privește ipoteza lui Németh și rezultatele cercetării noastre referitoare la sursele scrise, descrierea
lui Széles Antal și sursa cartografică (Harta 3) sunt relevante, doar că acele ruine aparțin mult mai
probabil acelei Curia Deserta pomenite de mai multe ori în urbariile din secolul al XVII-lea.

Materialul arheologic provenit din satul Tagy
După cercetarea cadrului istoric al zonei și al satului, este important să aruncăm o privire asupra
materialului arheologic provenit din satul Tagy, deoarece acesta ne poate furniza informații privind
perioada de locuire a acestei așezări. După cum am menționat mai devreme, suprafața cercetată prin
periegheză, de circa 1 ha, a scos la iveală mai multe piese arheologice, cum ar fi fragmentele ceramice și piesele de metal. Fiindcă aceste piese arheologice provin de la suprafață și nu avem niciun
context, ele sunt greu de interpretat, dar totuși merită să fie prezentate. Așadar, avem la dispoziție
piese arheologice din metal găsite cu detectorul, dar și unele vizibile la suprafață. Aceste piese sunt
fragmentare, uneori mai complete, dar totuși, în faza actuală a cercetării ne pot furniza informații
relativ coerente privind cronologia așezării. La fel, piesele ceramice, care au fost sortate la fața locului
în mare parte, ne lasă să presupunem, prin varietatea lor, o cronologie destul de largă. Densitatea
materialelor ceramice de la suprafață ne determină să tragem concluzia că zona a fost locuită intens.
Totuși, un sat atestat cronologic pentru nu mai puțin de patru secole este normal să fie bogat și în
materiale arheologice. Distribuția pieselor arheologice nu ne permite o delimitare clară a sitului,
deoarece aceste materiale au fost deranjate în multiple rânduri de arăturile la adâncimi mari.

Analiza morfologică și tehnologică a materialului ceramic
Despre criteriile de clasificare
Având în vedere că ne propunem să prezentăm un material ceramic cu o cronologie destul de
extinsă, simțim nevoia de a prezenta criteriile de clasificare a acestuia. Așadar, primul criteriu de
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clasificare este analiza materiei prime a fragmentelor ceramice, aceasta fiind determinată cu ochiul
liber. Clasificând materialul după componența pastei, materialul de degresare și modul de ardere
putem delimita următoarele grupuri ceramice provenite din satul Tagy:
A. Ceramică din lut bine frământat, cu pasta conținând mai mult nisip fin bine cernut; arderea
este compactă, ceramica este de bună calitate, suprafața acesteia este ușor zgrunțuroasă; aceste fragmente de vase au un aspect semifin.
B. Ceramică din lut bine frământat, cu pasta conținând nisip fin cernut și cuarțit; arderea este
compactă, ceramică este de bună calitate și lucrată cu grijă, suprafața acesteia este destul de fină spre
zgrunțuros; aceste fragmente de vase au un aspect semifin.
C. Ceramică din lut foarte bine frământat, conținând foarte puțin nisip cernut; arderea este compactă, ceramica este de bună calitate și lucrată cu grijă, suprafața acesteia este foarte fină, pe unele
sunt prezente urme de șlefuire; aceste vase au un aspect foarte fin.
D. Ceramică din lut bine frământat, pasta conține puțin nisip cernut, arderea este spre compactă,
suprafața acesteia este foarte fină, cu urme de șlefuire și uneori cu urme de smalț verde.
Un alt criteriu privind analiza fragmentelor ceramice este analiza culorii acestora, deoarece acest
aspect se leagă strâns de condițiile și împrejurările în care se produce arderea. Prin analiza culorii
avem în vedere atât interiorul cât și exteriorul fragmentelor. Mulțumită acestei metode de analiză
putem delimita următoarele tipuri de arderi:
1. Ardere uniformă: culoarea ceramicii este identică în exteriorul și în interiorul acesteia, chiar și
în secțiune, variind între gri cenușiu și nuanțe ale acestuia, aproximativ până la gri deschis.
2. Ardere aproximativ uniformă: culoarea ceramicii este identică atât în exteriorul, cât și în interiorul acesteia, în nuanțe de cărămiziu, cu secțiunea spre un crem deschis.
3. Ardere neuniformă: culoarea ceramicii este diferită în exteriorul și în interiorul acesteia; așadar,
este vizibilă culoarea gri cu nuanțele sale pe exterior și culoarea cărămiziu în interior, iar secțiunea
este între gri și cărămiziu.
4. Ardere uniformă: culoarea ceramicii este identică atât în exteriorul cât și în interiorul acesteia,
la fel fiind și culoarea secțiunii, în nuanțele culorii maroniu.
În ceea ce privește tehnica de creare a fragmentelor cercetate, avem fragmente care sunt produse la roata rapidă și fragmentele lucrate la roata înceată, numită și roată de turație medie. Pentru
prezentarea materialului ceramic provenit din periegheze am fost nevoiți să creăm criteriile de mai
sus, după care au fost clasificate piesele arheologice. Cu această tipologie nu avem intenția să caracterizăm ceramica medievală și premodernă, însă utilizarea acestei metode a facilitat categorizarea și
prezentarea materialului ceramic descoperit. Din păcate, după cum am menționat, materialul provenit din periegheze este foarte fragmentar și nu putem reconstitui nici un vas întreg. Doar după
dimensiunile de buze și funduri de vas am putut identifica câteva vase tipice ale vremii. Având în
vedere că din zona satului dispărut Tagy nu avem cunoștință despre alte materiale publicate, este
nevoie să ne mulțumim cu materialul arheologic provenit din periegheze. Mulțumită tipologiei create, am reușit identificarea unui număr de 7 tipuri de ceramică provenită din satul Tagy. În total am
reușit să analizăm 54 de fragmente ceramice, din care o mare parte, și anume 31 fragmente, fac parte
din tipul A1, alte 10 fragmente fac parte din tipul B2, alte 5 fragmente fac parte din tipul B3; acest
tip este urmat de tipul C1 cu 4 fragmente, la fel cu 4 fragmente ceramice este prezent și tipul D4. Ca
urmare câte 3 fragmente fac parte din tipul A3 și tipul C3.

Descrierea materialului ceramic
A1 – Fragmente de ceramică zgrunțuroasă, de culoare gri
Această grupă este prezentă în cel mai mare număr, în total 31 de fragmente ceramice, din care
17 sunt buze, 4 funduri, 7 pereți de vase tipice și atipice și 3 fragmente de capac. În această categorie
de ceramică am reușit să delimităm 4 tipuri de vase, după forma și diametrul buzelor.
Oală: – După forma buzelor am reușit să identificăm un număr mare de oale. (Pl. I:.1, 5, 6., Pl. II:
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1-6,) În categoria oalelor am reușit să delimităm mai multe tipuri de oale cu diferite tipuri de buze,
cum ar fi: buza ușor înclinată spre exterior și rotunjită cu brâu alveolar, buza înclinată spre exterior și
ușor rotunjită sau ascuțită cu suport de capace și cu brâu alveolar, buză tăiată drept puțin evazată, cu
brâu alveolar, buză rotunjită înclinată spre exterior cu brâu alveolar. Dimensiunea buzelor în cazul
oalelor este între 18-14. cm. Din punct de vedere al tehnicii de realizare, pe cele mai multe fragmente
am putut identifica urmele roții de turație medie.
Ulcior?: – În categoria vaselor de dimensiuni mici am reușit să identificăm trei buze și un fund de
vas care fac parte din categoria ulcioarelor (Pl. I: 3-4., Pl. III: 1., Pl. V: 2). În ceea ce privește forma
buzelor, în cazul ulcioarelor avem două tipuri, anume buza rotunjită, care se înclină ușor spre exterior, iar pe gât se găsește un brâu alveolar. Diametrul buzelor este între 12-16 cm, diametrul fundului
de vas este de 6 cm, din păcate nu putem estima nici măcar minima înălțime a vasului. Mare parte a
acestor tipuri de vas este creată la roata de turație medie.
Castron: – În tipul vaselor A1 am putut identifica 2 fragmente de buze care ne lasă să deducem
prezența castroanelor (Pl. I: 2., Pl. IV: 1). Forma buzelor este de două feluri: buza lată și tăiată drept, cu
peretele vasului care se restrânge spre interiorul vasului. Buză rotunjită cu brâu alveolar, buza înclinată
spre exterior. Diametrul castroanelor este între 18-20 de cm. Pe fragmentul cu buză rotunjită apar
semnele roții rapide, iar pe fragmentul cu buză lată și tăiată drept apar urmele roții de turație medie.
Vase cu gât cilindric canelat?: – Acest tip de veselă apare destul de repede în olăritul evului mediu,
existând și la Tagy două fragmente (Pl. IV: 2-3). Ca și caracteristică putem preciza forma buzei, care
de obicei este tăiată drept, iar în mijlocul buzei se găsește o mică secțiune incizată. Peretele vasului se
lărgește de obicei sub gât spre exterior, apoi se restrânge spre fundul acestuia. Diametrul buzelor în
cazul celor două vase se găsește între 10-14 cm. Am putut identifica urmele roatei de turație medie
pe ambele fragmente.
Capac: – În total am reușit să identificăm trei fragmente de capace, din care două sunt buze și un
buton de capac (Pl. III: 5-7). Forma buzelor este aproximativ uniformă și anume: buză dreaptă cu
un cioc foarte mic; în interiorul fragmentelor de capace putem observa un brâu alveolar cu cioc în
jos. În ceea ce privește butonul de capac, nu am putut identifica nimic deosebit, în afara că forma
acestuia este neglijentă și posibil realizată cu mâna; pe buzele de capace putem identifica folosirea
roții încete.
Din păcate, din cauza gradului de fragmentare, nu putem identifica tipul vaselor după peretele
acestora, dar în momentul de față merită să fie menționat peretele tipic, cu motivul liniilor drepte,
incizate, în șir și simplu. Modalitatea de creare este asemănătoare cu restul vaselor enumerate mai
devreme. În opinia noastră, aceste vase fac parte din categoria vaselor de uz comun.
B2 – Ceramica ușor zgrunțuroasă, de culoare cărămizie
Ceramica de culoare cărămizie cu nuanțele sale apare într-un număr destul de mic în lotul ceramic colectat din satul Tagypuszta. În total avem la dispoziție 10 fragmente ceramice, din care buza
de vas este doar o singură piesă, funduri de vas 4, perete de vas atipice, 5. Din păcate, nu am reușit
să identificăm mai multe tipuri de vase. După diametrul buzei ne putem gândi la un ulcior, cu alte 3
fragmente de fund la fel, un singur fund de vas pare că aparține categoriei oală.
Ulcior: – Categoria vaselor ulcior este prezentă prin singura buză enumerată, (Pl. VII: 4.) în cazul
celor trei funduri de vas doar e posibil să fie vorba despre funduri de ulcior. Forma buzei este similară cu buzele enumerate mai devreme, buza se înclină ușor spre exterior și este rotunjită, pe gâtul
vasului se găsește un brâu alveolar, peretele vasului pare să se lărgească spre exterior. Diametrul
buzei este 12 cm. Fundurile vaselor sunt asemănătoare și fragmentare, dimensiunea lor este între
6-7 cm. Fragmentele sunt lucrate la roata cu turație medie.
Oală?: – După mărimea fundului și a unui perete de vas, putem identifica categoria oalelor în
acest tip de ceramică. Baza fundului are diametru de 14 cm, iar peretele se înclină spre exterior. Oala
este lucrată la roata cu turație medie. Pereții de vase care aparțin acestei categorii de ceramică sunt
atipici în cele mai multe cazuri, un singur fragment este decorat cu motive de linii drepte incizate.
Aceste tipuri de vase mult mai probabil au fost folosite pentru uz comun (Pl. VII: 5, 2).
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B3 – Ceramica ușor zgrunțuroasă cu ardere neuniformă.
Această categorie de ceramică este prezentă doar prin 5 fragmente, din care: 2 buze, 2 pereți tipici
și un fund de vas. Am reușit identificarea a două tipuri de vase, și anume ulciorul și oala. Acest tip
de ceramică este interesant, deoarece nu prezintă o ardere uniformă, așadar culoarea din exterior
diferă de cea interioară.
Oală: – Categoria oalelor e prezentă prin două fragmente ceramice, un fund de vas a cărui bază
are diametrul de 8 cm, peretele fragmentului se înclină ușor spre exterior. Forma buzei este tipică,
ascuțită spre vârf și cu guler, diametrul buzei este 17 cm. Fragmentele sunt confecționate la roata cu
turație medie (Pl. IX: 1,5).
Ulcior: – Ulciorul e prezent doar printr-un singur fragment de buză, a cărui formă este tipică:
buza este evazată, dotată cu suport pentru capace, pe gâtul fragmentului se află un brâu alveolar.
Fragmentul are un diametru de 12 cm și este confecționat la roată rapidă (Pl. IX: 2).
Avem la dispoziție fragmente de perete de vase atipice, pe care din păcate nu le putem determina
tipologic. În schimb, acestea sunt ornamentate cu diferite motive, de exemplu linia incizată și întreruptă, liniile drepte incizate. Aceste categorii de vase sunt folosite în mod cert pentru uzul comun
(Pl. IX: 3-4).
A3 – Ceramica zgrunțuroasă, cu ardere neuniformă
Această categorie este asemănătoare cu tipul B3, diferind doar pasta care este mai dură și conține
mai mult cuarțit. Din această categorie fac parte doar trei fragmente, două fragmente de fund de vas
și un perete de vas atipic. Privind forma bazelor de vas, doar putem presupune prezența unui castron
(Pl. VII: 7.) și a unui ulcior. (Pl. VII: 6). Diametrul bazelor este de 12 cm (posibilul castron) și 6 cm
(posibilul ulcior). Aceste fragmente au fost confecționate la roata cu turație medie.
C1 – Ceramică fină de masă, de culoare gri
Categoria C1 este prezentă prin cele 4 fragmente provenite din așezarea dispărută Tagypuszta.
Materialul ceramic pare a fi special, vasele sunt confecționate la roata rapidă, iar suprafața în unele
cazuri este șlefuită. Am putut identifica în general 2 tipuri de vase.
Castron: Avem la dispoziție o buză de vas lucrată la roata rapidă; forma buzei este interesantă
deoarece peretele vasului este destul de subțire, iar buza este îngroșată și se înclină ușor spre exterior.
Pe gâtul vasului găsim motive geometrice ștampilate. Diametrul buzei este de 16 cm. Este cert că
acest vas era folosit ca și ceramică de masă. (Pl. VI: 1.)
Pahar: Un singur pahar ne stă la dispoziție, mai precis un fund care este confecționat la roata
rapidă, cu suprafața care pare a fi ușor șlefuită. Diametrul bazei este de 5 cm.
Pe lângă fragmentele prezentate mai sus, putem menționa un fragment de perete de vas cu șir
de linii în val incizate și un fund de vas, posibil o oală, care are o pastă la fel de bună ca și celelalte
fragmente.
C3 – Ceramică fină de masă, cu ardere neuniformă
Din nefericire, putem enumera doar câteva fragmente aparținând acestui tip de ceramică: 2 fragmente de buze și un perete de vas. Aceste fragmente par că aparțin unui singur tip de vas, și anume
oala. Forma buzelor este diferită, și avem două tipuri: buza cu suport pentru capac, ușor înclinată
spre exterior, vârful buzei ușor rotunjit, pe gâtul vasului cu un brâu alveolar. (Pl. VI: 5.) Al doilea
tip este mai simplu: buza vasului se înclină ușor spre exterior, vârful este ușor rotunjit, iar peretele
vasului se pare că se restrânge spre mijloc (Pl. VI: 6). Peretele de vas este tipic, din pastă fină lucrată
la roata rapidă, ornamentat cu trei linii drepte incizate. Acest tip de ceramică a fost folosit ca și ceramică de masă.
D4 – ceramică foarte fină, de culoare maro
Această categorie de veselă aparține în mare parte ceramicii moderne, lucrate la roata rapidă, cu
pasta bine frământată, cu ardere uniformă; pe unele fragmente se văd urme de smalț verzui, iar pe
un capac apare și vopseaua maronie. Aceste piese sunt fragmentare, astfel că nu am reușit identificarea unor forme de vas. Au fost descoperite un capac de vas, 2 fragmente de toartă și un fragment
de perete (Pl. VII: 1-4).
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Încadrarea cronologică a materialului ceramic
În prezenta situație vom încerca încadrarea cronologică a fragmentelor ceramice provenite din satul
dispărut Tagy. Având în vedere că nu mai cunoaștem asemenea material publicat din microregiunea
apropiată, suntem nevoiți să aducem analogii de pe o arie mai largă. În ceea ce privește tipul ceramic A1, care predomină numeric, cele mai apropiate analogii le găsim în Ungaria, în siturile numite
Nyirbogdány-Hene37 și Nyíbogdány-Telek38. În afara dimensiunilor buzelor, și la nivelul profilelor
putem găsi analogii foarte apropiate. Din punct de vedere al tipurilor de vase, putem găsi alte analogii,
cum ar fi materialul de evul mediu târziu din Besenyő falu.39 Situația acestui sit este similară cu cea a
așezării Tagy, deoarece se pot identifica două orizonturi de locuire: unul medieval timpuriu și unul
medieval târziu.40 În ceea ce privește vasele cu gât cilindric canelat, nu putem clarifica problematica lor,
putând doar presupune prezența unei așezări mai timpurii decât secolul al XIII-lea. Problema acestui
tip de vas este că cele mai multe apar doar în perioada timpurie a evului mediu.41 Forme de capace
asemănătoare celor descoperite la Tagy putem găsi, la fel, pe teritoriul Ungariei, mai precis în centrul acesteia.42 Pentru capace mai putem aduce analogii similare din vestul României, din Timișoara.43
În cazul fragmentelor din Timișoara, descoperim și alte analogii posibile, mai ales pentru vasele cu
suport pentru capace.44 Aceste fragmente indică cronologic secolele XV-XVI. Așadar, după cum se
poate observa, majoritatea acestor tipuri de veselă se poate încadra cronologic între secolele XIII-XVI.45
Fragmentele ceramice provenite din Tagypuszta arată similitudini și cu fragmentele ceramice provenite
din Novajidrány-Sárvár, atât cele datând din secolele XIII-XIV, cât și cele din secolele XV-XVI.46
În ceea ce privește ceramica roșiatică sau cărămizie, aceasta este la fel de răspândită în secolele
XIII-XVI atât în zonele urbane, cât și în zonele rurale. Din păcate, în cazul nostru nu avem prea
multe fragmente care pot fi datate după formă, dar ca analogie merită să fie menționate fragmentele
roșiatice zgrunțuroase din cetatea de la Târgu Mureș, datând din secolele XIV-XV.47 Alte fragmente
arată similitudini cu materialul ceramic descoperit la Sibiu în anul 2003.48 Chiar mai mult, cele cu
smalț verde și vopsite maro apar deja de la începutul secolului al XVI-lea.49 Mai mult, aceste piese
vopsite și smălțuite par să fie destul de uniforme pe o arie mai largă, în secolele XVII-XVIII.50

Piese metalice provenite din satul Tagy
După cum am menționat mai devreme, cu ajutorul detectorului de metale am reușit să descoperim și câteva piese metalice, cum ar fi: o jumătate de potcoavă lată, posibil folosită pentru boi, un
ciocan de dimensiuni medii, un inel din fier, posibil o piesă de harnașament. Avem la dispoziție și
două lame de cuțit, ambele fragmentare. Cuie nu au apărut în număr mare, am reușit să colectăm
doar o singură piesă. Alte piese care pot face parte din vestimentația unui individ sunt o potcoavă de
cizmă și o monedă găurită, care putea fi purtată ca și medalion.
Ciocan din fier (Pl. X: 2): Înălțimea maximă: 12 cm, lățimea maximă: 2 cm, lățime minimă: 1 cm.
Lățimea prizei pentru prinderea mânerului: 1,8 × 1,0 cm. Piesa este restaurată și se află în stare bună.
Pe ambele capete putem găsi urme de folosire, dar mai ales pe partea de jos. Din păcate, uneltele ca
37
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Istvánovits 2003, 643-644.
Istvánovits 2003, 645-647.
Koller 2016, 135-150.
Koller 2016, 136-137.
Vezi analogii asemănătoare: Istvánovits 2003, 255; Skriba 2016, 182-183; Horedt 1984, 37; László 2017, 258-259.
Tóth 2016, 258, 251.
Kopeczny 2018, 121, 119.
Kopeczny 2018, 116, 119, 123.
Istvánovits 2003, 255-258; Koller 2016, 135-150; Toth 2016, 235-260.
Hellbrandt 2010. 92-97.
Győrfi 2008.
Munteanu 2008, 200-204.
Balogh 2016, 297-308.
Vezi fragmentele cu vopsea maronie și smalț verde: Lajkó 2015, 215-223.
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și acest ciocan nu și-au schimbat prea mult forma de-a lungul secolelor. Avem totuși analogii din
regiunea Somogy din Ungaria.51 Asemenea ciocane provin din ateliere de fierărie a căror cronologie
este destul de largă: aproximativ secolele XIV-XVII.52
Fragment de potcoavă folosită pentru boi (Pl. X: 1): Lungimea totală: 11 cm. Grosimea maximă:
0,4 cm. Grosimea minimă: 0,2 cm. Lățimea maximă: 4,6 cm, Lățimea minimă: 2,1 cm. Lățimea găurii
pentru prindere: 0,6 cm. Fragmentul de potcoavă largă, folosită mai degrabă pentru boi, este restaurat și se află în stare bună. După cum vedem după dimensiunile descrise mai devreme, potcoava este
uzată. Acest fenomen se poate observa și la nivelul găurilor de prindere, deoarece marginile acestora
sunt lărgite din cauza refolosirii și întăririi. Piese asemănătoare s-au publicat în Ungaria, din regiunea Somogy53, datarea lor fiind la fel de imprecisă ca și a ciocanului descris mai devreme.
Fragment de muchie de topor (Pl. X: 9): Lățimea exterioară: 5,6 cm. Lățimea interioară: 4,6 cm. Grosimea generală a metalului: 0,8-0,9 cm. Lățimea maximă a muchiei: 5,6 cm. Fragmentul pare să fie o muchie
de topor, este restaurat și se păstrează în stare bună. Pe vârful muchiei sunt vizibile dovezi de folosire, iar
fierul este format prin batere la cald. Din păcate, această piesă nu ne aduce mai multe informații privind
cronologia așezării. În ceea ce privește acest fragment, nu putem exclude să fie vorba despre o muchie
de sapă sau o altă unealtă. În cazul sapelor medievale, muchiile sunt de obicei de formă neregulată spre
circulară. În cazul topoarelor de dimensiuni mai mari putem să întâlnim și asemenea forme, de exemplu
în cazul topoarelor provenite din satul medieval Kana54 sau în materialul menționat mai de vreme.55
Potcoavă de cizmă (Pl. X; 8): Lățimea maximă: 5,8 cm, Grosimea maximă: 0,3 cm. Lățimea metalului: 0,8-1,2 cm. Este o potcoavă de cizmă care a fost purtată cel mai probabil pe vârful încălțămintei.
Este semicirculară, cu un capăt rotunjit și un mic cioc spre interior și o gaură unde este prinsă cu
cuiul de talpa încălțămintei. Celălalt capăt este un pic ascuțit, dar vârful tăiat drept are un cioc care
se întinde spre interior . Între acest cioc și vârf este un mic spațiu, posibil al doilea loc de cui pentru
prinderea potcoavei. Analogii se găsesc în muzeul orașului Kisvárda din Ungaria, în cadrul pieselor
provenite din săpăturile de la cetate. Asemenea potcoave se găsesc și în catalogul lui Temesvary56 sau
în cadrul descoperirilor de la cetatea Szuhogycsorbakő57 din Ungaria. Szörényi datează aceste tipuri
de potcoavă la începutul secolului al XVI-lea dar folosirea lor continuă și în epoca modernă.58
Fragmente de lamă de cuțit: (Pl. X: 4-5)
4. Fragment de lamă de cuțit cu un tăiș. Lungime maximă: 5,0 cm. Lățime maximă: 1,2 cm,
Grosime maximă: 0,3 cm. Grosime tăiș: 0,2 cm.
5. Fragment de lamă de cuțit cu un tăiș: Lungime maximă: 5,1 cm. Lățime maximă: 1,4 cm,
Grosime maximă: 0,4 cm. Grosime minimă: 0,2 cm.
Cazul cuțitelor este asemănător celorlalte piese, fiind vorba tot de fragmente mici, care nu ne
oferă ocazia nici măcar să estimăm o dimensiune aproximativă. Cronologia acestora este la fel de
greu de precizat, tot din cauza fragmentării. Piese asemănătoare găsim în materialul provenit din
Kána falu,59 sau în materialul atelierului publicat de K. Magyar.60
Inel din fier (Pl. X: 3): Diametrul exterior: 4,5 × 4,4 cm. Diametrul interior: 3,3 × 3,5 cm. Grosime:
0,5 cm. Acest inel din fier poate să facă parte din categoria pieselor de harnașament. Multe lucruri nu
pot fi spuse despre acest tip de piese, încadrarea lor cronologică este destul de grea în lipsa contextului, deoarece aceste inele apar destul de des în cultura materială a evului mediu.61
51
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Monedă de bronz/argintată (Pl. XI): Greutate: 3,7 gr. Diametru: 2,6 cm. Găurită. Este una dintre
cele mai utile piese arheologice descoperite în urma perieghezei, care poate fi un element importat
al cronologiei așezării. Moneda este deteriorată, astfel încât încă nu s-a putut identifica locul de
proveniență și anul punctual al baterii. La prima vedere pare că este vorba despre o monedă de pe
teritoriul Austriei sau al Germaniei, deoarece pe o parte a monedei am identificat stema vulturului
bicefal, având în exergă un text care din păcate nu s-a putut descifra din cauza deteriorării. Pe versoul monedei este parcă vizibilă o tablă decorativă cu un text posibil în limba germană, având la sfârșit
anul 1578.

Posibilitățile de interpretare a materialului arheologic
După cum s-a putut observa din informațiile de mai sus, materialul arheologic este destul de
variat, iar având în vedere că vorbim despre rezultatul unor periegheze, putem intui și o bogăție
tipologică, mai ales în cazul ceramicii. Fragmentele se pot clasifica în mai multe tipuri, care au permis identificarea fragmentelor ceramice de uz comun și a fragmentelor tipice care aparțin veselei de
masă. Prezența variată a următoarelor categorii: oală, ulcior, castron, capac, vase cu gât striat indică
prezența unei societăți rurale, totuși dezvoltate economic, iar prezența ceramicii fine, mai ales a celei
ștampilate ne sugerează existența unei elite locale. Din punctul nostru de vedere, materialul ceramic
este destul de clar din punct de vedere cronologic, conturând foarte clar aceleași limite ca și în cazul
cercetării istorice. Așadar, putem conchide și pe baza materialului ceramic că satul dispărut Tagy
beneficiază de o locuire îndelungată, de la sfârșitul secolului al XIII-lea până la începutul secolului
al XVIII-lea.
Din punctul nostru de vedere, material metalic indică de asemenea varietate. Prezența materialelor metalice în număr mare ne arată puterea economică a satului. Cel mai probabil, în urma unor
periegheze sistematice, se vor putea colecta mai multe piese, iar răspândirea acestora pe suprafața
terenului va fi mult mai clară. În ceea ce privește datarea fragmentelor metalice, analogiile propun o
cronologie asemănătoare cu cea a documentelor scrise și a ceramicii cercetate. Identificarea monedei va aduce probabil precizări cronologice suplimentare.

Concluzii
Cazul satului dispărut de la vărsarea Homorodului în râul Crasna scoate la iveală informații
importante privind satele dispărute din microregiunea centrală a fostului comitat medieval Sătmar.
Din punctul nostru de vedere, localizarea acestui sat poate fi un punct de pornire pentru cercetarea altor așezări dispărute din zonă. Sursele istorice ne furnizează informații importate din punct
de vedere al istoriei locale. Cercetarea arheologică efectuată prin metode non-distructive a scos la
lumină material ceramic și metalic important. Varietatea materialului arheologic, în primul rând a
ceramicii, indică o cronologie destul de îndelungată, de aproximativ 5-6 secole. Această cronologie
a satului dispărut poate fi urmărită și în izvoarele scrise prezentate la începutul lucrării. Aglomerația
materialului arheologic indică prezența posibilă a elitei locale, confirmând izvoarele scrise în care
este menționată o curie nobiliară. Din punctul nostru de vedere, este nevoie de o cercetare sistematică, atât prin periegheze, cât și prin sondarea așezării, deoarece un context arheologic clar poate
duce la o clarificare cronologică. Urmele unei curii nobiliare s-ar putea identifica atât prin modelarea 3D a terenului, cât și prin fotografii aeriene realizate pe o vreme favorabilă. Chiar mai mult ar
ajuta la delimitarea corectă a așezării măsurătorile geo-magnetice și geo-radarul.
Sebastian Belbe
Muzeul Județean Satu Mare
sebastian_belbe@yahoo.com
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Fig. 1. Localizarea sitului arheologic în Județul Satu Mare.
1. Localization of the archeological site in Satu Mare County
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Fig. 2. Localizarea sitului arheologic în raza localității Paulian.
2. Localization of the archeological site in near Paulian village.
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Fig. 3. Situația sitului arheologic pe Cartarea Jozefină.
3. Localization of the archeological site on the Austro-Hungarian military surveys.

Date privind o așezare dispărută la vărsarea Homorodului în Crasna

165

Fig. 4. Suprafața sitului și densitatea materialului arheologic.
4. The surface of the archeological site and the density of the archaeological finds.
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Fig. 5. Detaliu al unei hărți hidrografice din Sec. XIX. /5. Detail of a hydrographic map from 19.th Century.
Sursă: Online: [https://maps.hungaricana.hu/hu/MOLTerkeptar/4769/view/?bbox = 331%2C-2480%2C2607%2C1573&fbclid = IwAR3Crm6JNw2kVnicae2WhxDo4Trbxxj_WYtRaOviy5KUrJWtV7-MtdbEiGE] (2020.01.07)
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Planșa I. Tipul ceramic A1.
Plate I. Pottery type A1.
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Planșa II. Tipul ceramic A1.
Plate II. Pottery type A1.
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Planșa III. Tipul ceramic A1.
Plate III. Pottery type A1.
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Planșa IV. Tipul ceramic A1.
Plate IV. Pottery type A1.
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Planșa V. Tipul ceramic A1.
Plate V. Pottery type A1.
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Planșa VI. Tipul ceramic C1-C3.
Plate VI. Pottery type C1-C3.
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Planșa VII. Tipul ceramic B2.
Plate VII. Pottery type B2.
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Planșa VIII. Tipul ceramic B4-A4.
Plate VIII. Pottery type B4-A4.
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Planșa IX. Tipul Ceramic B3.
Plate IX. Pottery type B3.

Planșa X. Piese metalice. (1. Potcoavă, 2.Ciocan. 3.Verigă din fier, 4. Fragment lamă de cuțit, 5. Fragment lamă e cuțit, 6. Fragment
de bronz, 7. Cui, 8. Potcoavă de cizmă, 9. Muchie de topor). / Plate X. Metal finds. (1. Horseshoes, 2. Hammer, 3. Metal ring,
4. Knife blade fragment, 5. Knife blade fragment, 6. Bronze finds, 7. Nail, 8. Boots horseshoes, 9. Axe head).
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Planșa XI. Monedă 1578.
Plate XI. Coin from 1578.
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Medieșu Aurit „Castelul Lónyai”. Cercetările
arheologice preventive din anul 2009
Péter Levente Szőcs
Abstract: The Lónyai castle of Medieșu Aurit was built in the 17th century, on the site of a Medieval manor
house. The building is ruined now, therefore rehabilitation works are planned to be carried out. A small
scale rescue excavation was made at the ruins in order to provide data for geological studies and architectural project. Two trenches were opened, in order to establish the stratigraphy and the building phases. As
a result of the excavation, the building features of the foundations were recorded and two ruined structures, added to the western façade were identified.
Cuvinte cheie: arheologia epocii pre-moderne, resedință nobiliară, arhitectură renascentistă, cercetări
arheologice preventive
Keywords: early modern archaeology, noble residence, Renaissance architecture, preventive archaeology

Introducere. Centrul localității Medieșul Aurit este dominat de ruina castelului renascentist,
monument arhitectonic și istoric de prim rang, de care se leagă, potrivit tradiției, și epitetul „aurit”
al denumirii așezării. Domeniul cu centrul la Medieșu Aurit ajunge în posesia lui Sigismund
Lónyai, comite de Bereg și Crasna și diplomat al principelui Transilvaniei, Gabriel Bethlen,
prin moștenire de la mama sa, la începutul secolului al XVII-lea.1 El este cel care a comandat
construcția castelului care există și azi în centrul localității. După moda epocii, castelul urmează
un plan rectangular, în stil italian simetric. Cele patru aripi ale clădirii delimitează o curte interioară, iar fiecare colț al patrulaterului este prevăzut cu un turn-bastion de tip italian. Dintre
elementele decorative, se păstrează parțial ancadramentul porții de pe fațada principală, delimitat
de două coloane angajate din piatră, ornamentate cu rozete și un timpan în partea superioară,
care susținea odinioară blazonul familiei Lónyai. Ancadramentele ferestrelor sunt prevăzute la
rândul lor cu timpan decorat cu frunze și vrejuri. După moartea lui Sigismund Lónyai, în lipsa
moștenitorilor de sex masculin, castelul a fost împărțit între cele trei fiice ale sale. Prin acestea, în
cursul secolelor XVIII-lea și XIX-lea castelul ajunge să aibă mai mulți stăpâni, proveniți din mai
multe familii nobiliare. În anii 1920, regele Carol II cumpără castelul, care va ajunge astfel mai
târziu în proprietatea statului.
Istoricul intervențiilor de restaurare. Părțile decorativ-artistice ale castelului au atras demult
atenția istoricilor de artă. Primele descrieri despre castel, ilustrate cu fotografii, au apărut încă din a
doua jumătate a secolului al XIX-lea, având un caracter de popularizare sau de istorie locală.2 Oficiul
pentru protecția patrimoniului a luat în vizor castelul încă din perioada de formare. E drept, era o
atenție cât se poate de tangențială: în cursul excursiei de studiu în comitatul Satu Mare, membrii
comisiei de la protecția monumentelor, Rómer Flóris, Schulz Ferenc și Henszlmann Imre au ajuns și
la Medieșu Aurit, dar în raportul întocmit cu această ocazie au dedicat doar un rând castelului, fiind
preocupați mai mult de ruinele bisericii medievale.3
Despre istoria monumentului v. Szőcs 2008. 26-30.
Vahot 1855; Pap 1865; Palmer 1894. 318-320. Despre istoria cercetării castelelor renascentiste din Ungaria: H. Takács
1970. 9-18. Despre castelul din Medieșu Aurit: H. Takács 1970. 56-57, 168-169, foto 14-22.
3
Henszlmann 1864. 149: „La Medieșu Aurit este și cetate.”
1
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Vestigiile arhitecturii renascentiste au devenit un subiect mai intens tratat doar în cursul perioadei interbelice. Un prim set de relevee a fost executat de studenții Academiei de Arhitectură din
București în anul 1933,4 iar arhitectul Victor Smigelschi a prezentat pe scurt monumentul în revista
Arhitectura.5 Au fost semnalate deja la această dată, împreună cu evidențierea valorilor arhitecturale
și artistice, și problemele privind starea clădirii: „Castelul Medieșului este nelocuit și neîngrijit de
aproape 30 de ani. Acoperișul fragil de șindrilă lipsește aproape în întregime. Zidurile aripei NordVest și ale cerdacului interior s-au prăbușit în mare parte. Tavanele de lemn, care mai există, sunt
toate șubrede, iar ușile și ferestrele, afară de poarta de intrare, și această în stare de plâns, lipsesc
cu desăvârșire. În cazul când nu se vor lua măsurile ce se impun pentru punerea clădirii cel puțin
la adăpost de intemperii, și acest interesant monument istoric va fi sortit distrugerii și încă într-un
timp destul de scurt.”6
Intensificarea interesului istoricilor de artă se remarcă și în Ungaria: în monografiile dedicate
arhitecturii renascentiste, Balogh Jolán a dovedit influența lucrărilor teoretice ale arhitecților italieni
din perioada Renașterii târzii în construirea castelelor din Ungaria, rezultând edificii cu planimetrie
simetrică, centrală, în rândul cărora se încadrează și castelul din Medieșu Aurit.7 Acest interes din
partea istoriei artei a fost cel care a justificat și prima renovare a castelului realizată în anii 1941-42.
Cu ocazia acestor lucrări, conduse de arhitectul Lux Géza, clădirea a trecut printr-o restaurare și
conservare temeinică, fiind realizată o documentație cuprinzătoare, care oferă și în zilele noastre
un punct de pornire pentru analiza castelului.8 În 1944, castelul a fost folosit ca spital de campanie,
iar în urma acțiunilor militare s-a deteriorat și a ars. Începând din aceasta perioadă se află în stare
de ruină, iar degradarea devine din ce în ce mai accentuată, cu toate că au fost efectuate în repetate
rânduri diferite lucrări de conservare.
Prima intervenție din perioada postbelică datează din anul 1957, când a fost realizat un set nou
de relevee, fotografii și desene de detaliu de către specialiștii Direcției de Monumente Istorice,
București, precum și un proiect de consolidare de către Institutul Regional de Proiectare, Regiunea
Maramureș, Baia Mare.9 Au fost efectuate și lucrări de consolidare, pereții rămași fără acoperiș au
fost înveliți cu un strat de beton, astfel clădirea a fost conservată în stare de ruină. O altă intervenție
similară s-a impus, din cauza degradărilor intervenite între timp, în anul 1970, pe baza unui proiect
de reparații întocmit de Centrul Județean de Proiectare Satu Mare. Cu această ocazie, clădirea a fost
relevată din nou.10
Între timp, castelul din Medieșu Aurit a continuat să fie discutat în istoriografia de istoria artei,
atât cea maghiară, cât și în cea română. Importanța monumentului a devenit din ce în cea mai
bine precizată, fiind definit ca un liant între arhitectura renascentistă din Transilvania și cea din
Regatul Ungariei și Polonia.11 Dincolo de semnificația artistică, B. Nagy Margit a prelucrat izvoarele
economice referitoare la castel și a publicat unele din inventarele din secolul al XVII-lea, oferind
date importate privind amenajarea și decorațiile castelului din Medieșu Aurit.12 Mai recent, Kovács
Releveele se păstrează în Arhiva de relevee a Departamentului de Istoria și Teoria Arhitecturii și Conservarea
Patrimoniului Sanda Voiculescu, Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu. Mulțumesc pentru informațiile
oferite de arh. Diana Mihnea.
5
Smigelschi 1939.
6
Idem. p. 7.
7
Balogh 1942; Balogh 1953. 51-52; Balogh 1954; Balogh 1975.
8
Documentația se păstrează la Budapesta, Arhiva Oficiului de Monumente – Centrul Forster, K 684, 688-692, și colecția
Lux nr. 18, 21 și 22. Vezi și articolele succinte publicate de Lux cu această ocazie: Építészet 1942. 123; Lux 1942. 16.
9
O parte a documentației se păstrează în copie în arhiva științifică a Muzeului Județean Satu Mare.
10
Corespondența pentru avizare și un exemplar din proiect se află în arhiva Direcției de Monumente, București. O parte
a documentației premergătoare, împreună cu releveele și fotografiile se păstrează la arhiva științifică a Muzeului Județean
Satu Mare. O prezentare succintă a valorilor de istoria artei pe baza observațiilor făcute în contextul acestor intervenții:
Erdős 1980.
11
Gerevich 1940. 150; Bíró 1943. 46-47, 85, 104; Dercsényi 1964; Ionescu 1965. 195-196; Sebestyén 1963. 41, 109;
Sebestyén 1987. 111-116; Vătășianu 1971. 164; Erdős 1980.
12
B. Nagy 1973. 218-219, 370-371, foto 110-120.
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András a fost cel care a elucidat cercul ctitorilor acestui tip de monument, identificându-l astfel pe
principele Gabriel Bethlen și anturajul lui cel mai apropiat de consilieri aristocrați.13
Cu ocazia intervențiilor preconizate în anul 1970, au fost efectuate sondaje arheologice în vara
acestui an.14 Potrivit rezultatelor prezentate sumar, au fost descoperite, sub fortificația exterioară a
castelului, șanțuri și valuri de pământ cu urme arse de stâlpi din lemn. Arheologul care a condus
cercetarea a ajuns la concluzia că este vorba despre o cetate de pământ timpurie, datată în secolele
X-XI. Raportul sumar nu a fost însoțit de documentația fotografică și grafică a săpăturii, nici materialele descoperite nu au fost analizate, lucru care lasă sub semnul întrebării această interpretare.
Cercetările mai recente din incinta castelului infirmă la rândul lor datarea așa de timpurie, întrucât
nu au adus vestigii arheologice așa de vechi, cele mai timpurii provenind din evul mediu târziu (sec.
XIV-XV). Ar fi mai plauzibil ca structurile descoperite în anul 1970 să fie atribuite fortificațiilor
exterioare ale castelului.
Ruinarea castelului nu a fost stopată nici de intervenția din anul 1970, mai mult, aceasta s-a
accentuat în anii 1980-1990, când mai multe ancadramente de uși și ferestre au căzut din parament.
În acest deceniu a dispărut și piatra cu blazon de pe frontonul intrării principale. Un nou proiect
de consolidare a fost pornit în anul 1998 de către Muzeul Județean Satu Mare, în urma căruia, în
anul 1999, a fost documentată starea clădirii cu fotografii și relevee, fiind întocmită și o expertiză
tehnică, un studiu geotehnic și o ridicare topografică.15 Intervențiile concrete, însă, s-au rezumat
la sprijinirea nișelor și cavităților din parament cu grinzi de lemn, diminuând temporar pericolul prăbușirii. Proiectul de restaurare și reabilitare a fost reluat din nou în anul 2009 la inițiativa
Consiliului Județean Satu Mare,16 dar dincolo de studii preliminare și elaborarea documentațiilor
aferente fazelor DALI și SF, nu a fost executată nicio lucrare de conservare.
Cercetări arheologice preventive din 2009. Din cauza degradării accentuate a clădirii și a problemelor de rezistență a zidurilor, cercetarea arheologică preventivă necesară elaborării proiectului de
reabilitare s-a limitat la două sondaje de 4 × 4 m (SI) respectiv 4 × 3 m (SII), ambele poziționate în
exteriorul clădirii.17 În aceste condiții, rezultatul investigațiilor s-a limitat la determinarea stratigrafiei și descrierea zidăriei fundațiilor.
Secțiunea SI are 4 × 4 m, a fost deschisă în colțul fațadei principale cu bastionul SE. S-a urmărit descrierea zidăriei pentru structurile intrate în aria cercetată. Săpătura a fost executată manual
și s-a adâncit până la nivelul solului steril (strat 5), identificat la o adâncime de cca. 1 m de la NC
actual. În colțul fațadei cu bastion, într-un sondaj, s-a adâncit până la -286 cm pentru a verifica talpa
fundațiilor.
După trasarea secțiunii a fost îndepărtat stratul vegetal (strat 1), de grosime variabilă, între 32 și
12 cm, constând din pământ cenușiu închis – negru, conținând bucăți de mortar, pietre și fragmente
de țiglă. În colțul de SV a secțiunii, în partea inferioară a acestui strat, a fost observat un nivel de
pietriș și o lentilă de cărbune, probabil restul unui fost nivel de călcare. În colțul de SE, lângă colțul
bastionului s-a observat o groapă (strat 1A), adâncă de -120 cm de la NC, cu diametrul de 46 cm la
partea superioară a stratului 2, cu umplutură similară stratului vegetal – probabil o groapă de stâlp,
umplută relativ recent.
În continuare, s-a observat o stratigrafie relativ simplă, constând în principal din două nivele
(straturile 2 și 4) peste stratul steril (strat 5), la care se adaugă complexele adiacente. Diferența cronologică între nivelele 2 și 4 este doar relativă, materialul descoperit fiind destul de fragmentar
Kovács 1980; Kovács 2003. 83-146; Kovács 2005 (reluat Kovács 2007. 119-137).
Dumitrașcu 1974. 104-105.
15
Documentația a fost executată la comanda Ministerului Culturii, șef proiect fiind arhitectul Șerban Popescu-Dolj.
Releveul topografic a fost executat de firma „9 Opțiune” Baia Mare.
16
Documentația a fost executată de SC Ambient Group SRL, și se află în proprietatea beneficiarului, Consiliul Județean
Satu Mare.
17
Cercetarea s-a desfășurat în perioada 20 iulie – 04 august 2009 de către Muzeul Județean Satu Mare. Colectivul de
șantier: Szőcs Péter Levente, responsabil de șantier, Diana Iegar și Kádas Zoltán, membrii colectiv.
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pentru aprecieri privind datarea absolută. Este cert totuși că aceste straturi sunt anterioare clădirii
actuale a castelului, conținând materiale din evul mediu târziu (secolele XV și XVI). Partea superioară a stratului 2 se află la 10 cm sub decroșul fundației.
Stratul 2 constă din lut galben cu pigmenți de cărămidă. În porțiunile din apropierea fațadei
principale a castelului, pigmenții se înmulțesc și stratul capătă o nuanță roșcată. Stratul 4 este format
din lut cenușiu curat, cu puțini pigmenți de cărămidă. În colțul de SE al secțiunii a fost identificat
un nivel (stratul 3) din pământ negru, conținând mult cărbune, formând lentile compacte în partea
inferioară, respectiv la partea superioară a stratului. Spre V acest nivel se pierde treptat. Probabil
este vorba despre o depunere care se leagă de un nivel mai recent decât stratul 4 și mai timpuriu
decât stratul 2 – eventual perioada de funcționare a curiei nobiliare de la finele secolului al XV-lea.
În partea de V, stratul 2 este suprapus de o depunere mai groasă (strat 6) din pământ cenușiu lutos,
tasat, amestecat cu lut galben. În acest strat a fost adâncită o groapă mică (strat 7), cu diametrul de
70 de cm și o adâncime relativă de 30 de cm, acoperită de stratul vegetal. Alveolările din stratul 4 au
fost umplute de pământ cenușiu închis, cu mai mulți pigmenți de cărămidă, având la fund și lentile
de cărbune (stratul 4A).
Structurile observate în această secțiune sunt următoarele: elevația și fundația fațadei principale
(F respectiv F’), elevația și fundația bastionului de SE (B respectiv B’), precum și porțiuni de zidărie
realizate mai recent, prin astuparea unor goluri (probabil ferestre de pivniță) pe fațada principală,
respectiv pe fațada bastionului SE (P).
Elevațiile fațadei principale și ale bastionului (F și B), respectiv fundațiile celor două structuri (F’
și B’) prezintă caracteristici similare, sunt țesute și construite în același timp, într-o singură etapă.
Elevațiile (F și B) sunt realizate preponderent din cărămidă (cca. 7 × 14 × 28 cm), la bază având însă
blocuri mari de pietre fasonate, între care sunt intercalate rânduri de cărămidă pentru egalizare. În
porțiunea superioară a elevației, blocurile de piatră sunt folosite mai rar, în schimb sunt utilizați
bolovanii de râu intercalați între asizele regulate de cărămidă. Liantul folosit este mortarul tare,
realizat din var și nisip (cu pietriș), de culoare deschisă alb-cenușie. Întreaga elevație a fost acoperită
de o tencuială realizată din var și nisip, care astăzi lipsește pe porțiuni întinse ale elevației. Probabil
mortarul folosit ca liant devine friabil la umezeală, pentru că pe porțiunile unde lipsește tencuiala,
aceasta este spălat de ploi dintre asizele de cărămidă.
Fundațiile (F’ și B’) sunt delimitate de un decroș peste care se suprapun elevațiile. Decroșul are
o lățime de cca. 30 de cm și se află în apropierea nivelului actual de călcare (-20 cm de la NC lângă
fațada principală, -52 cm lângă muchia bastionului de SE). Fundațiile sunt realizate din bolovani,
respectiv pietre fasonate de mari dimensiuni (40 × 30 × 20 cm) puse în asize neregulate, între care
sunt așezate pietre mici sau, rar, fragmente de cărămidă pentru egalizarea nivelului. Liantul este un
mortar friabil, cu mult nisip și puțin var, de culoare alb-gălbuie, cenușiu. Fundațiile au fost realizate prin clădire în șanțuri săpate, astfel că pe laturile exterioare sunt îmbrăcate cu mortar. Talpa
fundațiilor este dreaptă și se află la o adâncime de -270-276 cm față de NC actual.
Atât pe fațada principală, cât și pe bastionul SE a fost identificaă o porțiune de zidărie cu o lățime
de 120 cm, realizată din asize regulate de cărămidă, respectiv pietre. Aceste porțiuni (marcate cu P)
constituie astuparea unor goluri, probabil ferestre de pivniță.
Secțiunea SII are dimensiunea de 3 × 4 m, fiind amplasată pe fațada laterală de V, în dreptul golului format dintr-o ușă (?) și prăbușiri succesive. Săpătura a fost executată manual și s-a adâncit până
la solul steril, identificat la o adâncime de -140 cm de la NC actual. Între L2 și profilul de sud, într-un
sondaj, s-a adâncit până la -290 cm de la NC actual, pentru a surprinde talpa fundației. Aceasta nu
a fost atinsă, dar săpătura a fost abandonată datorită riscului de prăbușire a profilelor și a spațiului
insuficient de manevrare. De asemenea, adâncirea în interiorul L1 s-a oprit la -240 cm, din cauza
riscului de prăbușire a zidăriei de sub golul de pe fațada de V. Se recomandă reluarea cercetării pe o
suprafața mai întinsă, după consolidarea acestei laturi a castelului.
Porțiunea înspre fațada castelului era acoperită de un strat gros de moloz de cca. 60 de cm, care
se îngustează pe măsură ce se îndepărtează de fațadă și se contopește cu stratul vegetal. Sub stratul
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vegetal a fost identificat un strat negru, cenușiu, cu fragmente de cărămidă, care corespunde cu
decroșul fundației (o acoperă parțial).
Nivelele anterioare castelului actual sunt reprezentate de un strat de lut galben mai curat, cu
pigmenți roșiatici de cărămidă/arsură (stratul 5). La fundul acestuia s-a identificat o lentilă de cărbune (stratul 6), care îl desparte de un strat cu caracteristici similare stratului 5 (stratul 5A). Sub
acesta s-a identificat o depunere groasă de 70 de cm, din lut cenușiu închis, cu pigmenți de arsură și
bucăți de cărămidă. O variație a stratului 5, respectiv 5A, o reprezintă stratul 7, format din lut galben amestecat cu lut cenușiu, cărbune și fragmente de cărămidă. În porțiunea de V a secțiunii, din
straturile 5, respectiv 5A, au fost recuperate cantități însemnate de materiale arheologice (ceramică
din vase de uz comun, precum și cahle), databile în secolele XV-XVI. Solul steril este un lut galben
de nuanță închisă (strat 9).
Lângă fațadă, în dreptul golului, au fost identificate două structuri de cărămidă (L1 și L2), demolate până la nivelul de cca. – 60 cm de la NC actual (ruinele rămase au fost acoperite de stratul 2).
Atât L1 cât și L2 reprezintă o structură realizată dintr-un singur rând de cărămidă, clădită drept
căptușeală a unor gropi săpate în sol. Ambele au formă rectangulară, în secțiune fiind cercetate
doar jumătatea lor sudică: L1: 100 × 106 cm, L2: 140 × 190 cm (groapa L2 având dimensiunea de
160 × 210 cm). Prima structură realizată este L2, fiind săpată în straturile mai vechi decât castelul
actual. La abandonare a fost umplută cu pământ amestecat cu lut, conținând mult material databil
la sfârșitul secolului XIX (straturile 4 și 4A). L1 a fost săpată în umplutura L2, la abandonare fiind
umplută cu pământ afânat conținând mult material recent (secol XX).
Structurile zidite observate în această secțiune au fost cele două latrine (L1 și L2), elevația și
fundația fațadei laterale de V (A și A’), precum și zidăria ce astupă partea inferioară a golului de pe
fațada laturii de V (marcată cu sigla P).
Elevația și fundația fațadei laterale de V au caracteristici similare cu elevația și fundația fațadei
principale (F și F’), respectiv a bastionului de SE (B și B’), observate în SI. Decroșul fundației, însă,
este mai îngust, de 18-20 cm, fiind situat la o adâncime de -40 cm de la NC actual, iar porțiunea de
sus a fundației conține mai multe cărămizi (întregi și fragmente), folosite pentru egalizare. Fundația
fațadei (A’) se termină într-o muchie regulată, în porțiunea între L1 și L2. Zidăria pare să continue
spre E, înspre interior, perpendicular pe fațada de V. L2 este adosată acestei fundații, iar L1 continuă
înspre E, în interiorul golului (sub zidăria P). Aceasta din urmă este realizată exclusiv din pietre fasonate sau bolovani de mari dimensiuni, care sunt prinși cu mortar în cantitate mică, extrem de friabil.
Această zidărie pare să fie realizată după abandonarea și astuparea L1, întrucât suprapune în întregime umplutura afânată a acesteia (stratul 3). Situația stratigrafică indică faptul că această porțiune
a fost realizată în timpul sau după intervențiile executate în 1941. Elevația fațadei, în schimb, se
termină aproximativ la limita muchiei fundației, dar într-o ruptură neregulată. Această ruptură dă
latura de S al golului de pe fațada de V.
Concluzii. Nivelul de călcare actual este format prin depuneri succesive de grosime variabilă
(60 cm în apropierea zidurilor, 20 cm în zone mai depărtate) peste nivelul de călcare utilizat în
secolul al XVII-lea, la construirea castelului. Acest fapt este confirmat și de decroșul fundației care
se află în apropierea acestei adâncimi. Sub acest nivel, la adâncimi cuprinse între -30 cm și – 50 cm,
apar niveluri anterioare castelului actual (cu excepția zonelor deranjate de intervenții mai recente).
În zonele cercetate fundațiile și elevațiile castelului (fațada principală și laterală de V, respectiv
bastionul de SE) au caracteristici similare și par să fie construite concomitent, într-o singură etapă.
Terminația fundației în SII poate fi legată de existența unui gol (ușă sau fereastră de pivniță), ruptura elevației în sectorul imediat superior acestei porțiuni poate fi legată de o intervenție ulterioară.
Pentru lămurirea situației, cercetarea ar trebui să fie extinsă și în interior.
Complexele L1 și L2 sunt construcții recente. L2 a fost abandonată la sfârșitul secolului al XIXlea, și este puțin probabil să fi fost realizată mai devreme decât începutul aceluiași secol. L1 este ulterioră față de L2, fiind demolată și suprapusă de zidăria P din SII către mijlocul secolului al XX-lea.
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Realizarea acestei porțiuni moderne de zidărie poate fi legată de încercările de tratare a golului
format pe fațada de V, astfel de intervenții recente de astupare a unor goluri fiind observate și în SI,
pe fațada principală, respectiv pe bastionul SE (zidăriile marcate cu P, astupând probabil ferestre de
pivniță).
Este deosebit de importantă continuarea cercetărilor și extinderea ariei studiate. Zona ruinei trebuie cercetată integral, chiar și intervențiile de curățare trebuind să beneficieze de supraveghere de
specialitate (arheolog și istoric de artă), pentru recuperarea elementelor de pietre sculptate sau alte
materiale arheologice, ajunse în molozul format în curte sau în pivnițe. Pe toată aria clădirii trebuie
identificat stratul 2 (din SI), sau straturile care corespund acestuia (stratul 5 din SII), pentru a stabili
nivelurile anterioare castelului actual, și, astfel, pot fi identificate și eventualele structuri anterioare.
În zona SII, pe latura de V, se impune deschiderea unei suprafețe mai mari după efectuarea consolidărilor necesare în structurile zidite, secțiune care ar putea elucida formarea golului de pe latura de
V, respectiv terminarea fundației, funcția și datarea complexelor L1 și L2, precum și talpa fundației
în această zonă. În exteriorul ruinei, zona fortificațiilor exterioare și a șanțului trebuie cercetate prin
secțiuni, pentru a stabili nivelurile de călcare istorice, precum și identificarea structurilor păstrate.
În urma cercetărilor din anul 2009 au fost realizate studiile preliminare și documentația aferentă
fazelor DALI și SF, dar acestea nu au fost urmate de lucrări de conservare propriu-zise. De o anvergură mai restrânsă, cercetările arheologice au fost totuși continuate. În primăvara anului 2011, un
proiect de cooperare transfrontalieră a oferit posibilitatea desfășurării de prospecțiuni non-invazive
în zona exterioară clădirii castelului, împreună cu realizarea unor fotografii aeriene.18 În primăvara
anului următor, în mai 2012, precum și în vara anului 2014, în contextul unui proiect derulat de primăria comunei pentru reamenajarea parcului castelului au fost supravegheate lucrările de nivelare
ale terenului din jurul castelului.19 Cu ocazia acestor intervenții au fost identificate părțile superioare
ale zidului de incintă în mai multe porțiuni.
Cercetările menționate aici, chiar dacă au avut un caracter limitat, oferă o serie de rezultate care
nu pot fi neglijate atunci când va fi începută conservarea și consolidarea castelului, lucrări care, sperăm nu se vor lăsa mult așteptate.
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1 – Localizarea castelului Lónyai pe ortofotoplanul localității Medieșu Aurit

2 – Plan general cu sondajele efectuate
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3 – Fațada principală a castelului

4 – Castelul dinspre SV, cu cele două secțiuni deschise
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5 – Amplasarea secțiunii SI

6 – Amplasarea secțiunii SII
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7 – Relația secțiunii SI
cu fațada principală
și bastionul SE

8 – Elevația și fundația fațadei principale,
la deschiderea secțiunii (SI – profil N)

9 – Elevația și fundația bastionului
SE (F’), (SI – profil E)
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10 – Fundația fațadei principale cu fereastră de pivniță înzidită (SI – profil N)

11 – Fundația bastionului SE (F’) (SI – profil E)

Medieșu Aurit „Castelul Lónyai”. Cercetările arheologice preventive din anul 2009

12 – Secțiune SI, profil S

13 – Secțiune SII, profil V
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14 – Îmbinarea fațadei principale
cu bastionul SE – elevație

15 – Fereastra bastionului SE și
fereastra de pivniță parțial zidită

16 – Îmbinarea fațadei principale cu bastionul SE – fundație

Medieșu Aurit „Castelul Lónyai”. Cercetările arheologice preventive din anul 2009

17 – Îmbinarea fațadei principale
cu bastionul SE – fundație

18 – Îmbinarea fațadei principale
cu bastionul SE – fundație
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19 – Secțiunea SI, profil E (vezi legenda)

20 – Secțiunea SI, profil N (vezi legenda)
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21 – Secțiunea SI, profil V (vezi legenda)

22 – Secțiunea SI, profil S (vezi legenda)

Legenda SI
B – elevație bastion SE
B’ – fundație bastion SE
F – elevație aripa sud (fațada principală)
F’ – fundație aripa sud
P – zidirea ulterioară a unui gol (ferestre de pivniță
sub aripa principală, respectiv sub bastion SE)

1 – strat vegetal – pământ afânat, cenușiu închis, cu
bucăți de mortar, piatră și țigle
1A – pământ afânat, cenușiu închis, cu mult mortar
și fragmente de cărămidă (probabil umplutură
groapă de stâlp)
2 – lut galben cu pigmente de cărămidă
3 – pământ negru cu multe cărbune
4 – lut cenușiu curat cu puțin pigmenți de cărămidă
5 – strat steril – lut galben, în partea inferioară
devine nisip
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23 – Relație SII cu fațada laterală de V și bastionul SV

Medieșu Aurit „Castelul Lónyai”. Cercetările arheologice preventive din anul 2009

24 – Amplasare SII pe
fațada laterală de V

25 – Relație SII, respectiv L1 și L2 cu
golul de ușă pe fațadă laterală de V

26 – Relație SII cu fațada laterală de V
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27 – L1 și L2, vedere generală

28 – L2, latura de sud

Medieșu Aurit „Castelul Lónyai”. Cercetările arheologice preventive din anul 2009

29 – SII, profil N și latura din L2

30 – SII, profil N și L2
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31 – L2 și relația cu fundația, respectiv elevația fațadei laterale de V (A și A’)

32 – L2 și fundația fațadei
laterale de V (A’)

Medieșu Aurit „Castelul Lónyai”. Cercetările arheologice preventive din anul 2009

33 – L2, latura V, detaliu de zidărie (exterior)

34 – L2, latura V, detaliu zidărie (interior)
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35 – L2, latura V, detaliu de zidărie (exterior)

36 – L2, latura S, detaliu de zidărie
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37 – Fundația fațadei laterale de V (A’)

38 – Fundația fațadei laterale de V (A’)
și profilul de S al secțiunii SII

39 – Secțiunea SII, profil V
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40 – Secțiunea SII,
profil V, detaliu

41 – Secțiunea SII, profil S

Medieșu Aurit „Castelul Lónyai”. Cercetările arheologice preventive din anul 2009

42 – Secțiunea SII, profil S, detaliu

43 – Materiale
arheologice lângă L2
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44 – Cahlă oală între materiale arheologice descoperite lângă L2

45 – Secțiunea SII,
plan (vezi legenda)
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46 – Secțiunea SII, profil E (vezi legenda)
Legenda SII
A – elevație aripa vest (fațada laterală)
A’ – fundație aripa vest
P – zidirea ulterioară a golului de ușă (până la
nivelul pragului)
L1 – latrina 1
L2 – latrina 2
1 – pământ afânat cu pietre, fragmente de
cărămidă, moloz
2 – pământ negru afânat, cenușiu, cu bucăți de
mortar
3 – pământ afânat cu cărămizi întregi
(umplutură latrină L1, material arheologic
recent)
3’ – pământ foarte afânat (umplutură latrină
L1)
3A – pământ argilos, cenușiu închis
4 – pământ mai tasat, amestecat cu lut
(umplutură latrină L2, material arheologic
sec. XIX)
4A – pământ amestecat cu lut, bucăți de mortar
și oase (groapă latrină)
5 = 5A – pământ lutos, galben închis, cu
pigmenți de arsură și bucăți mici de
cărămidă
6 – lentile de cărbune, negru, cu pigmenți de
cărămidă
7 – pământ argilos, cenușiu închis, puține
urme de cărămidă
8 – lut galben, amestecat cu negru, pigmenți
de arsură
9 – lut galben (sol steril)

47 – Secțiunea SII, profil N (vezi legenda)
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Descoperiri monetare antice din Transilvania.
I. Șoseaua ocolitoare a municipiului Satu Mare
Emanoil Pripon*
cu o contribuție de
Gheorghina Olariu**
Abstract: Among the archaeological discoveries recently made at the south-western periphery of Satu
Mare, to the south of Someș river, on the town`s bypass road, there was also a fragmentary coin. The coin
was discovered in site no. 5, feature 151, south-eastern corner, at a depth of 0.60 m (a semi-buried dwelling
having a kiln made out of a block of clay, dating between the second half of the 6th c. CE and the first half
of the 7th c. CE). The restoration of the fragment of coin which was in an advanced state of corrosion made
possible only the dating. The legend preserved partially on the reverse goes as follows: [im] P? XV COS
III... or ... [tr?] P? XV COS III... or [tr?] P? XV COS IIII (the coin is broken). Thus, the coin is a Roman
imperial subaerat denarius, minted in the 2nd-3rd c. CE, which may have been used in the Early Medieval
period as an adornment (pendant?).
Keywords: Roman imperial subaerat denarius, Early Medieval dwelling, bypass road Satu Mare.
Cuvinte cheie: denar imperial subaerat, locuință medieval-timpurie, șoseaua ocolitoare Satu Mare.

Introducere
Derularea unor lucrări recente de cercetare arheologică preventivă pe traseul șoselei/variantei
ocolitoare a municipiului Satu Mare a dus la descoperirea în situl nr. 5, complexul 151, colțul sudestic, adâncimea – 0,60 m, a unui fragment de monedă, care, după aspectul general al produșilor de
coroziune, indică spre o piesă realizată din bronz.
Situl nr. 5 este poziţionat pe un segment al şoselei/variantă ocolitoare a municipiului Satu Mare,
la periferia sud-vestică a oraşului, respectiv a cartierului Balta Blondă şi la sud de râul Someş1. Dacă
nu integral, atunci în mare măsură a fost investigată o aşezare databilă în a doua jumătate a secolului
al VI-lea şi prima jumătate a secolului al VII-lea (locuire căreia îi aparține și complexul 151). De
asemenea, pe o suprafaţă restrânsă au fost identificate câteva complexe din perioada romană (zona
se află în Barbaricum), altele cu datare mai târzie, în secolele VIII–IX.
Locuinţele cărora complexul 151 li se alătură sunt parţial adâncite şi au cuptoare interioare, scobite într-un bloc de lut, în legătură cu care au apărut numeroşi vălătuci şi aşa-numitele „pâinişoare”
din lut ars. Fragmentul de monedă a fost descoperit în colțul sud-estic, opus cuptorului, la adâncimea de -0,60 m. Olăria este exclusiv lucrată cu mâna, iar alte categorii ale inventarului aproape că
lipsesc. În apropiere, la nord de Someş era cunoscută deja aşezarea de la Lazuri–Lubi tag, iar ceva
mai departe spre sud-sud-est se remarcă grupul de situri (inclusiv morminte de incineraţie) de pe
cursul superior al văii râului Zalău. Probabil cu anumite diferenţe între ele, se presupune că acest
nou orizont al locuirii din nord-vestul României şi regiunea Tisei Superioare în general a fost iniţiat
în treimea mijlocie a secolului al VI-lea, încheindu-se în prima treime a secolului al VII-lea sau spre
Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău; e-mail: emanoilpripon@yahoo.com.
Muzeul Judeţean Satu Mare; e-mail: gina.olariu@gmail.com
1
Cercetare arheologică preventivă susţinută în perioada mai–septembrie 2018 şi coordonată de către dr. Liviu Marta
(Muzeul Judeţean Satu Mare).
*

**
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mijlocul veacului, când mediul arheologic caracteristic începe să se modifice în direcţia ambianţei
specifice aşezărilor medievale timpurii din întreg bazinul carpatic2.

Investigații
Așa cum se știe, artefactele metalice descoperite în cadrul cercetărilor arheologice sunt, adesea,
într-o stare avansată de degradare. Obiectele realizate din cupru și aliajele sale, cum este cazul descoperirii de față, sunt predispuse la transformări în oxizi, carbonați și cloruri3. La o primă evaluare
macro și microscopică, s-a constatat că moneda în discuție a fost profund afectată de un complex
de tipuri de coroziune4, ceea ce a dus la pierderea lizibilității, a integrității și la fragilizarea excesivă
(Foto 1).
Pe lângă observațiile macro și microscopice, moneda a fost supusă și unui set de investigații
fizice, folosind fluorescența de raze X (XRF), o tehnică ce permite o analiză cantitativă rapidă a probelor, într-un mod complet non-distructiv.
Pentru măsurarea compoziției am folosit spectrometrul portabil XRF, model Bruker S1 TITAN
SP, cu anod din Rh și detector SiPIN (Fig. 1). Au fost utilizați următorii parametri de lucru: tensiunea 45 kV și intensitatea 4.5 µA; timpul de achiziție 54 s, filtru de Ti.

Fig. 1. Spectrometrul portabil XRF, model Bruker S1 TITAN SP.
Fig. 1. The handheld XRF analyzer, model Bruker S1 TITAN SP.

În cazul nostru, analiza monedei a fost realizată fără a îndepărta patina de pe suprafață. Am luat
această decizie, din necesitatea de a face analiza într-un mod complet nedistructiv. Acest lucru a
implicat unele modificări privind estimarea analitică a compoziției aliajului, care, în consecință,
trebuie să fie luat în considerare numai semi cantitativ.
Este bine cunoscut faptul că, în prezența unui strat gros datorat coroziunii, precum și a unei
suprafațe neomogene a piesei analizate, rezultatele XRF ar putea să nu fie pe deplin reprezentative.
O serie de articole au demonstrat totuși că rezultatele analitice obținute, deși nu imediat utile pentru
o determinare precisă a compoziției aliajului, pot fi utilizate în scopul autentificării, clasificării și
restaurării piesei.

Rezultate
Moneda analizată este în esență realizată din aliaj de cupru cu staniu (concentrația medie de
masă de cupru în jur de 55%; concentrația medie de staniu, 33% în greutate) și plumb (7-8 %).
2
3
4

Stanciu 2011, 91-318, cu trimiteri la catalog şi ilustraţie.
Arias et alii 2016, 283.
Mourey 1998, p. 10.
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Fig. 2. Tabelul reprezentând conpoziția elementală a monedei.
Fig. 2. Tabel representing the elemental composition of the coin.

Un aspect interesant pe care l-am urmărit în această cercetare a fost prezența sau absența seleniului. Analizarea unui lot de peste 700 de monede imperiale romane târzii (sfârșitul sec. III – începutul
sec. V d. Chr.) a confirmat prezența unei concentrații anormale de seleniu, probabil determinată de
intenția de a îmbunătăți aspectul estetic al monedelor și implicit de creștere frauduloasă a valorii
acestora (dioxidul de seleniu este utilizat pentru lustruirea la rece a metalelor)5. În cazul de față,
spectrul XRF al monedei analizate confirmă absența seleniului. S-a constatat în schimb prezența în
cantitate mică a aurului și argintului, elemente care provin din minereul de cupru.

Fig. 3. Spectrul XRF, evidențiind prezența aurului și argintului.
Fig. 3. The XRF spectrum of the coin, highlighting the presence of gold and silver in minor concentration.

Restaurare-conservare
Intervențiile de restaurare au constat în imersia fragmentului de monedă în alcool etilic 96% pa
și pensulări repetate pentru înlăturarea depunerilor humice. Această primă operațiune de restaurare a dus la degajarea suprafeței metalice a monedei și a evidențiat parțial câteva litere din legenda
reversului (Foto 2).
Pasul următor în procesul de restaurare a constat în intervenții mecanice pentru îndepărtarea
produșilor de coroziune ai cuprului, combinate cu tratamente chimice locale (Foto 3), ce au implicat
pensularea cu soluție de EDTA6.
La finalul intervenției de restaurare, moneda a fost consolidată cu rășină epoxidică (DEVCON)
pe linia rupturii și apoi conservată prin imersie în Paraloid B 72 (Foto 5).

Arias et alii 2016, 283.
Un exemplu apropiat geografic şi din punct de vedere cronologic, mai multe fibule romane, găsite în complexe ale aşezării din secolele VIII–IX de la Lazuri–Lubi tag (Stanciu 2015, 363, Fig. 11/3, 6, 7).

5
6
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Concluzii
Intervențiile de restaurare au pus în evidență un fragment de monedă romană imperială, cel mai
probabil un denar subaerat, emis în sec. II – III d. Chr. Starea avansată de coroziune a aversului
a permis doar conturarea vagă a portretului emitentului, orientat spre dreapta, însoțit de legenda
parțial păstrată și greu lizibilă. Reversul, ușor mai lizibil în comparație cu aversul, a permis reconstituirea unei părți din legendă. Credem că reversul poartă legenda ... [im] P? XV COS III..., adică
emitentul a fost aclamat imperator pentru a cincisprezecea oară și consul pentru a treia oară. Însă,
la fel de bine fragmentul păstrat din legendă ar putea fi citit: ... [tr?] P? XV COS III... sau [tr?] P? XV
COS IIII ..., adică emitentul a fost investit cu puterea tribuniciară a cincisprezecea oară și consul a
treia, sau poate a patra oară, deoarece moneda aici este ruptă (Foto 4). Diametrul maxim păstrat al
piesei este de 14,51 mm, iar greutatea păstrată 0,91 grame.
Dacă prezenţa monedei în complexul 151 nu se datorează întâmplării, atunci este posibil ca ea
să fi fost găsită chiar în aşezarea din perioada romană de la faţa locului, dar fără a şti ce utilitate a
revenit acestei „antichităţi” (uneori monedele romane, perforate, au fost utilizate ca pandantive)7.
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Foto1. Moneda (avers-revers) înainte de restaurare.
Foto 1. Fragment of the coin (obverse-reverse) before restoration.

Foto 2. Moneda (revers) în
timpul restaurării, etapa I.
Foto 2. The coin (reverse) during
the restoration proces, first step.

Foto 3. Moneda (revers) în timpul restaurării, etapa a II-a (în partea
stângă legenda: ... P? XV COS III..., sau ... P? XV COS IIII ..).
Foto 3. The coin (reverse) during the restoration
process, second step (on top left hand side teh legend:...
P? XV COS III..., or ... P? XV COS IIII ...)
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Foto 4. Moneda (revers) în timpul restaurării, etapa a II-a (marcaj lectură propusă).
Foto 4. The coin (reverse) during the restoration, second step, fragment of legend.

Foto 5. Moneda (avers-revers) după restaurare.
Foto 5. The coin (obverse-reverse) after restoration.

Tabăra de arheologie experimentală pentru
copii Omnis Barbaria (ediţia a II-a)
Marius Ardeleanu
Abstract: In recent decades, museums have become increasingly interested in the needs and expectations of visitors, trying to provide them with unique experiences. There are several ways to promote the
museum’s heritage or historical objectives, one of them being the reconstruction or historical interpretation. This should be, first of all, an educational activity. The Omnis Barbaria Cultural Association began
its activity in the summer of 2013, in response to the need to highlight the importance of the historical and
cultural heritage of the north-western region of Romania. Most of the members of the association have
previous experience in historical reconstruction, some of them taking part in numerous such-like events,
along with educational and cultural projects as members or collaborators of some museums or re-enactment groups. Since it was founded, the association’s activities have been focused both on the scientific and
popularization aspects of history and archaeology. In order to promote the archaeological site and research
activities held at Medieșu Aurit – Șuculeu, during the period 05-11 August 2016, the second edition of the
„Experimental Archeology Camp for Children” took place at the archaeological reserve „Dacian Pottery
Kilns from Medieșu Aurit” (Medieșu Aurit, Satu Mare county). Within this project, 44 pupils hailing from
Secondary School no. 149 from Bucharest were taught the basics of the profession of an archaeologist,
including how to manufacture hand-built and wheel-thrown pottery, the art of vertical loom weaving, and
also experienced how to manufacture historical iron chain mail shirts. By organizing this camp we wanted
to offer participants a different teaching experience, to participate actively in the research stages specific
to an archaeological site and to initiate them in different techniques and crafts that existed in antiquity
through experimental archeology workshops. In the future, we want to continue these archeology camps
for children through which they can acquire new knowledge about archeology, crafts and local history.
Cuvinte cheie: tabără, arheologie, ceramică, zale, ţesut.
Keywords: camp, archaeology, pottery, chain mail, weaving.

Educația muzeală a înregistrat în ultima perioadă o evoluție remarcabilă la nivelul instituțiilor
muzeale datorită numeroaselor programe desfășurate, noilor concepte implementate și datorită
publicului eterogen căruia i se adresează. În zilele noastre, muzeul își câștigă treptat rolul de factor
activ în educația formală a elevilor devenind o educație de tip transdisciplinar1. În scopul cunoaşterii unor aspecte ale istoriei, care altfel ar rămâne necunoscute cercetătorilor sau publicului larg, a
crescut și interesul unor arheologi şi pasionaţi de istorie în vederea promovării unor situri arheologice sau rezervații arheologice, a reconstituirii unor artefacte sau fenomene existente din trecut2. În
ultimele decenii, muzeele au devenit din ce în ce mai interesate de nevoile și așteptările vizitatorilor,
încercând să le ofere acestora experiențe inedite3.
Există mai multe modalități de promovare a patrimoniului muzeal sau a unor obiective istorice, una dintre ele fiind reconstituirea sau interpretarea istorică4. Aceasta poate oferi participanţilor
şansa de a „evada în fenomenele din trecut, un spaţiu departe de prezent”5. Chiar dacă uneori este
1
2
3
4
5

Andrei/Mira 2011, 165-176.
O listă a acestor preocupări în România a se vedea în Ardeleanu 2016, 67 și notele 2-10.
Woollard 2004, 105-118.
Candrea/Nechita 2015, 173.
Groot 2006, 392.
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văzută sau practicată ca hobby, distracție sau o modalitate de petrecere a timpului liber6, reconstituirea istorică ar trebui să reprezinte în primul rând o activitate educaţională7.
Asociația Culturală Omnis Barbaria și-a început activitatea în vara anului 2013 ca răspuns la
necesitatea de a scoate în evidență importanța patrimoniului istoric și cultural antic din nord-vestul
României. În acest sens, prin membrii săi, a participat la numeroase evenimente cu caracter cultural,
informativ și educațional, atât în țară cât și în străinătate. Datorită unor activități precum prezentări
de echipamente, activități civile, militare și meșteșugărești demonstrative sau interactive, o parte din
patrimoniul antic specific zonei nord-vestice a țării și nu numai, a putut fi mai bine cunoscut de către
publicul larg prezent la aceste manifestări8.
În vederea promovării sitului arheologic și al activităților de cercetare desfășurate la Bozânta
Mică – Grind (jud. Maramureș), Asociația Culturală Omnis Barbaria a desfășurat, în vara anului
2015, prima ediție a “Taberei de arheologie experimentală pentru copii” având ca participanți 40 de
elevi de la Școala Gimnazială nr. 149 din București (clasele V-VIII)9. În vara anului 2016 a avut loc
ce-a de-a doua ediție a taberei, de această dată locația aleasă fiind situl arheologic de la Medieșu
Aurit, punctul Șuculeu (jud. Satu Mare, fig. 1/1).
În literatura de specialitate, numele comunei Medieşu Aurit (jud. Satu Mare) este cunoscut încă
din sec. al XIX-lea, datorită numeroaselor descoperiri arheologice de pe teritoriul său10. Situl arheologic de la Medieşu Aurit – Şuculeu este cunoscut din anii ’60 atunci când, prin cercetări arheologice de suprafaţă (periegheze), s-a descoperit o întinsă aşezare atribuită dacilor liberi (sec. II
– IV p. Chr.)11. Primele sondaje au fost efectuate în vara anului 1964 (urmate de altele în anii 19651970, 1995-1997), descoperindu-se, pe lângă aşezare, un important centru de producţie ceramică12
(fig. 1/2, 2/1-2) şi o necropolă13. În vederea protejării importantelor vestigii arheologice descoperite
aici, s-a instituit Rezervația arheologică “Cuptoarele dacice de la Medieșu Aurit”, un complex arheologic unde sunt conservate in situ cuptoare de ars ceramică din secolele II-IV p. Chr14.
În ultimii ani, în paralel cu reluarea cercetărilor arheologice15, s-au desfășurat mai multe proiecte
menite să conserve, protejeze și să reconstituie o parte dintre importantele descoperiri arheologice
de aici. Unul dintre ele este proiectul „Industria dacică – Arheologie experimentală între teorie şi
practică”, desfășurat în anul 2011 și finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional (coordonator proiect dr. Robert Gindele). Proiectul a fost prevăzut a se desfăşura în două etape: în prima
etapă a avut loc construcţia efectivă a cuptorului şi a structurii de protecţie împotriva intemperiilor
(fig. 3)16, urmând ca în a doua etapă să se construiască un atelier de olărit în care să se producă (de
la modelaj până la ardere) vase ceramice, mai ales vase de mari dimensiuni, de provizii (chiupuri/
Krausenefässe) specifice centrului de olărit de aici existent în secolele II-IV p. Chr.
În vederea promovării sitului și a cercetărilor arheologice desfășurate aici, în perioada 05 – 11
august 2016, la rezervația arheologică “Cuptoarele Dacice de la Medieșu Aurit” (com. Medieșu Aurit,
Hunt 2004, 387-403.
Coles/Armstrong 2008; Pentru opinii privind valoarea educaţională a reconstituirii istorice (pentru elevi sau pentru public) a se vedea şi http://www.freepatentsonline.com/article/Childhood-Education/74691773.html (accesat în
14.09.2015) şi http://publichistory.humanities.uva.nl/blog/historical-reenactment-playtime-or-education/ (accesat în
16.09.2015).
8
Ardeleanu 2019, 28-31.
9
Ardeleanu 2017, 24-26.
10
Medieșu 2008, 2-47.
11
Dumitrașcu/Bader 1967a, 107-126. Situl arheologic de la Medieșu Aurit – Șuculeu se află situat în estul județului Satu
Mare, întinzându-se pe o suprafață totală de cca. 25 ha, pe terasa sudică a pârâului Racșa.
12
Specializat pe fabricarea vaselor de provizii de mari dimensiuni.
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Dumitraşcu/Bader 1967b.
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la Medieșu Aurit-Șuculeu reprezentând astfel cel mai mare centru de producție ceramică din spațiul european situat în
afara fostului Imperiu Roman. În anul 2011 Muzeul Județean Satu Mare a reluat cercetările arheologice sistematice în
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jud. Satu Mare) a avut loc a doua ediţie a „Taberei de arheologie experimentală pentru copii”. Tabăra
a fost organizată în urma unui parteneriat dintre Raio Press (Bucureşti), Asociația Culturală Omnis
Barbaria (Satu Mare), Muzeul Judeţean Satu Mare (Satu Mare) şi Muzeul Judeţean de Istorie şi
Arheologie Maramureş (Baia Mare).
Tabăra a fost inclusă în cadrul Proiectului Educaţional Internaţional „DISCOVERY-DESCOPERĂ
LUMEA!”. În cadrul acesteia, 44 de elevi de la Şcoala Gimnazială nr. 149 din Bucureşti (clasele
V-VIII), însoțiți de patru cadre didactice, au cunoscut tainele meseriei de arheolog, au învăţat cum
se confecţiona ceramica lucrată cu mâna şi la roata olarului, au deprins meşteşugul ţesutului la războiul vertical, au experimentat procesul confecţionării unei cămăşi din zale de fier și au putut testa
și proba diferite tipuri de armuri și arme din perioada antică.
Scopul acestei tabere a fost acela de a oferi participanţilor (elevi de gimnaziu, profesori, voluntari)
posibilitatea să descopere, prin intermediul arheologilor și activităților specifice de arheologie și de
arheologie experimentală, tainele unor civilizaţii ce au existat în antichitate pe teritoriul actualului
judeţ Satu Mare.
Programul taberei a fost împărţit pe zile, astfel încât să fie cât mai variat şi mai bine organizat.
Prima zi de activităţi a fost dedicată atelierului “Micul Arheolog” (fig. 5-6). Copii, coordonaţi de
arheologul Marius Ardeleanu şi însoţiţi de patru profesori au desfăşurat, la situl arheologic de la
Medieşu Aurit-Şuculeu, activităţi specifice muncii de arheolog. Pentru început le-a fost prezentată
istoria comunei și a principalelor obiective istorice din zonă, din cele mai vechi timpuri până în
epoca modernă. Apoi prezentarea s-a axat pe situl arheologic unde elevii urmau să-și desfășoare
activitatea în următoarele zile (fig. 4). În a doua parte a zilei și în zilele următoare, elevii au învățat
ce înseamnă munca de arheolog. Le-au fost prezentate iar apoi au experimentat ei înşişi metodele
prin care se identifică, cercetează şi documentează un şantier arheologic (acţiunea de cercetare de
suprafaţă – periegheză, sondajul arheologic şi cercetarea sistematică, documentarea prin fotografie
şi desen arheologic, conservarea şi depozitarea materialelor descoperite).
A doua zi a fost dedicată ceramicii lucrate cu mâna şi la roata olarului. După o scurtă prezentare
despre tehnicile de modelare, decorare şi arderea ceramicii lucrate cu mâna şi la roată (fig. 7), pe şantierul arheologic de la Medieşu Aurit-Şuculeu, elevii, împărţiţi în patru grupe au reuşit să modeleze
forme ceramice lucrate la roată (coordonaţi de olarul Chira Vasile, fig. 8-9), imitaţii după cele găsite
pe şantierul arheologic şi au confecţionat idoli şi statuete zoo-şi antropomorfe la atelierul de modelat
din lut (coordonaţi de artistul plastic Bogdan Longodor, fig. 10-11).
Atelierul de ţesut la războiul vertical după model antic s-a desfăşurat în cea de-a treia zi de activităţi şi a implicat o incursiune în istoria firului de lână de la lâna de la oaie până la cămaşa finită. Au
fost explicate toate metodele de producere, preparare, prelucrare a firului de lână, apoi elevii au avut
ocazia să testeze lucrul la patru războaie de ţesut manual de tip antic (vertical). În paralel, cu un grup
mai restrâns de elevi, împărțiți pe grupe, s-a desfăşurat şi atelierul „Micul arheolog” și s-au deschis
atelierele de fierărie (coordonate de Cătălin Teletin, fig. 12), de confecţionat fragmente pentru o
cămaşă/armură de zale din fier (coordonate de Vlad Săsăran, fig. 13-14) şi de probare de costume
militare şi civile antice (replici după piese arheologice, fig. 15-16).
Pentru a înțelege contextul obiectelor descoperite pe șantierul arheologic, în data de 09 august
a avut loc o excursie tematică la sediul Muzeului Județean Satu Mare. Tot în aceeași zi, în vederea
promovării activităţilor din cadrul taberei, la sediul muzeului sătmărean a fost vernisată o expoziţie
temporară (fig. 17). Începând din data de 25 august expoziţia a fost itinerată şi la sediul Muzeului
Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş din Baia Mare (fiind deschisă publicului până în data
de 15 decembrie 2016). În cadrul expoziţiei au fost prezentate, în două vitrine, piesele realizate de
elevi în cadrul atelierelor de ceramică lucrată la roata şi modelaj în lut (fig. 18). Au fost expuse şi
o parte din uneltele folosite de elevi în cercetarea arheologică, atelierul de confecţionat cămaşă de
zale din fier, precum şi piesele de armament prezentate şi probate în timpul taberei. Pe pereţi, prin
intermediul unor fotografii realizate în timpul taberei, au fost prezentate diferite aspecte din timpul
atelierelor de lucru.
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Indiferent de categoriile de vizitatori pe care le atrage, un muzeu nu este și nu ar trebui să fie doar un
loc în care se pun obiecte în vitrine de sticlă17, un muzeu trebuie să fie o poartă spre trecut. Difuzarea
culturii într-un spațiu neconvențional pentru individ contribuie la creșterea disponibilității acestuia
pentru învățare18. Prin organizarea acestei tabere am dorit să oferim participanţilor (Fig. 19) o altfel
de experiență didactică, să participe activ la etapele cercetării specifice unui şantier arheologic şi să
se iniţieze in diferite tehnici şi meşteşuguri ce existau în antichitate prin intermediul unor ateliere
de arheologie experimentală. Pe viitor se dorește continuarea acestor tabere de arheologie pentru
elevi prin care aceștia să-și însuşească noi cunoştinţe despre arheologie, meșteșuguri și istorie locală.
Marius Ardeleanu
Muzeul Judeţean de Istorie
şi Arheologie Maramureş, Baia Mare
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Fig. 1. 1 – Harta cu localizarea comunei Medieșu Aurit; 2 – Cuptorul de ars ceramică
nr. 1 de la Medieșu Aurit – Șuculeu (după Dumitrașcu/Bader 1967).
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Fig. 2. Medieșu Aurit – Șuculeu: Cuptorul de ars ceramică nr. 1 (după Dumitrașcu/Bader 1967a).

Fig. 3. Rezervația arheologică „Cuptoarele Dacice de la Medieșu Aurit”. Proiectul „Industria dacică – Arheologie
experimentală între teorie şi practică”: cuptorul de ars ceramică reconstituit (1 – plan, 2-3 foto).
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Fig. 4. Prezentarea sitului arheologic Medieșu Aurit – Șuculeu.
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Fig. 5. Atelierul „Micul Arheolog”.
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Fig. 6. Atelierul „Micul Arheolog” – documentarea.
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Fig. 7. Prezentarea atelierelor de lucru.
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Fig. 8. Atelierul de confecționat ceramică lucrată la roata olarului.
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Fig. 9. Atelierul de confecționat ceramică lucrată la roata olarului: vasele realizate de elevi.

227

228

M arius Ardeleanu

Fig. 10. Atelierul de modelat ceramică și figurine din lut.
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Fig. 11. Atelierul de modelat ceramică și figurine din lut.
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M arius Ardeleanu

Fig. 12. Atelierul de fierărie.
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Fig. 13. Atelierul de confecționat armură de zale din fier.
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Fig. 14. Atelierul de confecționat armură de zale din fier.
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Fig. 15. Atelierul de prezentare echipamente militare (membri ai Asociației Culturale Omnis Barbaria.
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Fig. 16. Atelierul de probare echipamente militare.
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Fig. 17. Expoziția dedicată taberei de arheologie (Sala de Expoziții
Temporare a Muzeului Județean Satu Mare).

235

236

M arius Ardeleanu

Fig. 18. Expoziția dedicată taberei de arheologie – detaliu vitrine (Sala
de Expoziții Temporare a Muzeului Județean Satu Mare).

Fig. 19. Participanții la „Tabăra de arheologie experimentală pentru copii – ediția a doua”.
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Abbreviations/Abkürzungen

ActaArchCarp
ActaArchHung
Acta TS
Acta Siculica
Acta Terrae Fogarasiensis
AÉ
AlbaRegia
AMN
AMP
Angustia
Antaeus
Apulum
AR
Arrabona
ArchAus
ArchHung
ArhMold
BAR
Banatica
Bericht RGK
BiblSeptemcastrensis
BiblMarmatia
BiblThrac
Biharea
Carpatica
Carpica
CAB
CCAR
CCDJ
CercArh
ComArchHung
Corviniana
Crisia
Dacia
DMÉ
EphNap
Eurasia Antiqua
FA
Germania
HOMÉ

Acta Archaeologica Carpatica, Krakow
Acta Arheologica Academiae Scientiarum Hungaricae, Budapest
Acta Terrae Septemcastrensis. Sibiu
Acta Siculica, A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve, Sepsiszentgyörgy
Acta Terrae Fogarasiensis. Făgăraș
Archeologiai Értesítő, Budapesti
Alba Regia, Anales Musei Stephani Regis, Székesfehérvár Hungarica, Budapest
Acta Musei Napocensis, Cluj-Napoca
Acta Musei Porolissensis, Zalău
Angustia. Muzeul Carpaţilor Răsăriteni, Sfântu Gheorghe
Anteus.Communicationes ex Instituto Arheologico Academiae Scientiarum
Hungaricae, Budapest
Apulum, Acta Musei Apulensis, Alba Iulia
Archeologické Rozhledy, Praga
Arrabona. Múzeumi Közlemények, Győr
Arhaeologia Austriaca, Wien
Archaeologia Hungarica, Budapest
Arheologia Moldovei, Iaşi
Britisch Archaeological Reports, Oxford
Banatica, Muzeul Banatului Montan, Reșița
Bericht der Römisch-Germanischen Kommission, Mainz a. Rhein
Bibliotheca Septemcastrensis. Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu. Institutul pentru cercetarea şi valorificarea patrimoniului cultural transilvănean în context
european
Bibliotheca Marmatia, Baia Mare
Bibliotheca Thracologica, Bucureşti
Biharea Culegere de studii. Muzeul Ţării Crişurilor. Oradea
Carpatica, Universitatea Naţională Ujgorod
Carpica. Muzeul Judeţean Bacău. Bacău
Cercetări Arheologice București, București
Cronica cercetărilor arheologice din România, Bucureşti
Cultură şi civilizaţie la Dunărea de Jos, Călăraşi
Cercetări Arheologice. Muzeul Naţional de Istorie a României, Bucureşti
Communicationes Archaeologicae Hungariae, Budapest
Corviniana. Acta Musei Corvinensis, Hunedoara.
Crisia. Muzeul Țării Crişurilor. Oradea
Dacia. Recherches et Découvertes Archéologiques en Roumanie, Bucureşti
A debreceni Déri Múzeum Évkönyve, Debrecen
Ephemeris Napocensis, Cluj-Napoca
Eurasia Antiqua. Zeitschrift fúr Archáologie Eurasiens, Mainz am Rhein
Folia Archaeologica, Budapest
Germania. Anzeiger der Römisch-Germanischen Komission des Deutschen
Archäologischen Instituts, Mainz
A Miskolci Hermann Ottó Múzeum évkönyve, Miskolc
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Jahrbuch RGZM
JAMÉ
JAnthrArch
Marisia
Marmaţia
Materiale
Mem Antiqua
MFMÉ-StudArch
ŐL
PA
PAS
Patrimonium Apulense
PBF
PraceMat
Prace archeologiczne
PrzA
PZ
RevBistriţei
Sargetia
Savaria
SCIV
SCIVA
SlovArch
StCom Satu Mare
Študijné Zvesti
SUBB
SympThrac
RégFüz
Savaria
Thraco-Dacica
UPA
VP

Abbre v iation s/Abkür zungen

Jahrbuch Römisch-Germanisches Zentralmuseum Mainz-Metzner
A nyíregházi Jósa András Múzeum évkönyve, Nyíregyáza
Journal of Anthropological Archeology
Marisia, Muzeul Judeţean Mureş, Târgu Mureş
Marmaţia, Baia Mare
Materiale şi cercetări arheologice, Bucureşti
Memoria Antiquitatis, Piatra Neamț
Móra Ferenc Múzeum Évkönyve-Studia Archaeologica, Szeged
Ősrégészeti Levelek, Budapest
Památky Archeologické, Praga
Prähistorische Archäologie in Südosteuropa
Patrimonium Apulense, Alba Iulia
Prähistorische Bronzefunde
Prace i Materialy Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Lódzi, Lódz
Prace archeologiczne, Warszawa-Kraków
Przeglad Archeologiczny, Poznan-Wroclaw
Prähistorische Zeitschrift, Berlin
Revista Bistriţei, Muzeul Judeţean Bistriţa, Bistriţa
Sargetia, Acta Musei Devensis, Deva
Savaria, Szombathely
Studii şi cercetări de istorie veche, Bucureşti
Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie, Bucureşti
Slovencká Archeológia, Nitra
Studii şi comunicări. Arheologie, Satu Mare
Študijné Zvesti. Archeologického Ústavu Slovenskei Akadémie Vied, Nitra
Studia Universitatis Babeş–Bolyai, Cluj
Symposia Thracologica. Institutul Român de Tracologie, Bucureşti.
Régészeti Füzetek, Muzeul Naţional Maghiar, Budapesta
Savaria, A Vas Megyei Múzeumok Évkönyve
Thraco – Dacica. Institutul Român de Tracologie, Bucureşti
Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologic
Vychodoslovensky Pravek, Kosice

