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Abstract. Discovered on the future layout of Orăştie-Sibiu Highway, in the archeological
site of Cristian I (km 76+450 – 76+900), the sanctuary formed by ritual pits, dated during
Starčevo-Criş culture, IA phase, shows the attitude of the first Neolithic people towards the
territory and the communities found here. “The House of the dead” was built in the same
time with the abandonment of the sanctuary, having as a purpose the ending of its
functionality.
Keywords: first Neolithisation from Central and South-Eastern Europe, Starčevo-Criş IA,
sanctuary formed by ritual pits, “The House of the dead”.

Într-un articol anterior1, ne refeream la descoperirea unui sanctuar format
din gropi rituale în situl de la Cristian I, judeţul Sibiu, România2. Descoperirea –
făcută pe autostrada Orăştie – Sibiu, tronson IV – a fost publicată sumar, alături de
alte situri, într-un volum de raport preliminar3.
La analiza din teren a construcţiei rituale (CM) s-a constatat că o groapă în
care erau adăpostite mai multe morminte se află pe latura de est a sanctuarului.
“Locuinţa” (CM) în discuţie tăia/punea capăt funcţionării grupului de gropi rituale,
denumit de noi sanctuar format din gropi rituale, fiind construită după acesta şi tăind
complexe arheologice anterioare din componenţa sanctuarul de gropi rituale. Ideea
de sanctuar de gropi nu este nouă. Ea a mai fost folosită de Vassil Nikolov4. Poziţia
complexului arheologic discutat aici se poate vizualiza în Fig. 1 din prezentul
articol.
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Luca et alii, 2013.
Luca et alii, 2012, p. 56.
3
Luca et alii, 2012, p. 55-102.
4
Nikolov, 2009; Nikolov, 2011.
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mplexul (CM), amplasat în partea nord-est a suprafeţei, conţine
c
elemennte
Com
semnificativve de inventar şi este construuit “peste” sannctuarul de grropi rituale. Esste
vorba despre o parte dintrr-o “locuinţă” parţial adânciită, de formă neregulată, uşşor
alungită, cu dimensiunile m
maxime de aprroximativ 7 × 11
1 m (întreagaa albiere uşoarăă).

Fig. 1. Plan 1.
1 Cristian I (jud. Sibiu, Româniaa). Vedere generaală a sanctuarulu
ui de gropi ritualle
Casa Morţilor”- “CM”).
(în partea stângă “C

Cunnoscând dimennsiunea locuinnţelor perioaddei (Starčevo--Criş I-II), prrin
studierea pe mari întinderii a siturilor arhheologice de laa Miercurea Siibiului-“Petriş””5,
Miercurea Sibiului
S
II6 sau chiar Cristian I7, putem conncluziona – de la bun începutt –
că utilitatea de locuinţă dee zi cu zi a colibei cercetate nu
n poate fi adm
misă. Compoziţţia
în artefacte şi ritualuri a aacesteia ne face să credem că este vorba despre
d
o “Casăă a
8
Morţilor” (C
CM) care sem
mnifică “pecetlluirea” părăsirrii sanctuaruluui de gropi, caare
este tăiat parrţial de construucţie (C37-38, C62 şi C73). De altfel
a
acest obiccei nu este străăin
comunităţiloor Starčevo-Crriş. Mai târziuu – este dreptt – dar tot înn timpul cultuurii
Starčevo-Criş se constată îînmormântări în
î grup sau în cuptoare – de această dată – la
Alsónyék-“B
Bétarzék”9.
Penttru a defini şii aprofunda iddeea trebuie analizat
a
compllexul arheologgic
(CM). O vom
m face în contiinuare.
“Casa Morţilor” are în componeenţă încă şapte schelete umanne, grupate douuă
câte două înn complexele numerotate dee noi ca C016 şi
ş C019, amplasate în vestul şi
nord-vestul acesteia.
a
5

Luca et alii, 2013a; Luca ett alii, 2013b.
Luca et alii, 2013a; Luca ett alii, 2013b.
7
Luca et alii, 2012, p. 55-1022; Luca et alii, 2013c.
2
8
Naumov, 20009.
9
Bánffy et allii, 2010, fig. 9-110.
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În privinţa mormintelor din C019 (Fig. 2, stânga, sus)10 acestea înglobează
rămăşiţele a doi defuncţi (M1), dintre care unul cu oasele mai bine păstrate, matur,
posibil bărbat şi unul păstrat în stare precară, posibil femeie. Ambii sunt poziţionaţi
chircit, bărbatul cu mâinile ridicate deasupra capului, iar celălalt schelet poziţionat în
spatele primului. Lângă acesta sunt păstrate mai multe pietre de râu de dimensiuni
relativ mari. În jurul lor au fost descoperite urme de ocru roşu şi puţine fragmente
ceramice.
Astfel C016 (Fig. 2, jos, centru)11 reprezintă un mormânt de inhumaţie (M2)
ce înglobează două schelete în poziţie chircită, unul peste altul, invers orientaţi, unul
spre picioarele celuilalt, păstraţi în stare fragmentară. Unul dintre ei se păstrează
într-o proporţie mai mare, fiind vizibile atât membrele inferioare cât şi cele superioare, alături de coloana vertebrală. Celălalt este păstrat în proporţie mult mai mică
fiind însă vizibilă o parte din cap. În jurul lor s-au observat fragmente ceramice,
alături de bucăţi mici de ocru roşu, precum şi piatră de râu.

Fig. 2. Plan 2. Cristian I (jud. Sibiu, România). “Casa Morţilor”(CM) – detaliu.

În colţul nord-vest al “Casei Morţilor” au fost descoperite două schelete
(Fig. 2, jos, dreapta; C24; copil şi adult – M3), în poziţie chircită. Adultul este amplasat cu capul spre sud, iar copilul este depus cu capul spre nord. În jurul scheletelor
au fost descoperite urme de ocru roşu. Scheletele se regăsesc în acelaşi context cu o
aglomerare de oase de animale de talie mare (vită), o greutate, idol zoomorf,
10
11

Luca et alii, 2012, foto 25.
Luca et alii, 2012, foto 18.
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ceramică, piatră de râu, nuclee şi lame de silex şi fragmente de obsidian. Cum s-a
observat la multe morminte neolitice foarte timpurii, morţii se află în asociere cu un
“pat” format din resturi arheologice depuse intenţionat.
Consacrarea finală a depunerilor mortuare este realizată prin plasarea unor
resturi de oase de animale mari, resturi de oase omeneşti fără conexiune anatomică –
în mijlocul complexului, la distanţă aproximativ egală de înhumaţi, spre sud, către
marginea gropii (M3; Fig. 2, dreapta, jos; M4?)12, a unui fragment de vas antropomorf, o mască umană cu trăsăturile reliefate extrem de realist13 şi o lespede mare de
gresie (semn tombal?). M4 poate face parte din aceeaşi depunere cu M3. Preferăm să-l
tratăm, însă, separat din cauza depunerii speciale aflată în conexiune cu M4, masca
din ceramică (Fig. 2, dreapta, jos; cercul din partea superioară a C24).

1. Descrierea măştii miniaturale
Masca este miniaturală, cu detalii fine, apropiate de modelul din realitate,
foarte bine proporţionată. Angoba roşie se mai păstrează doar parţial, dar întreaga
mască a fost acoperită în vechime cu vopsea. Dimensiunile generale ale piesei sunt:
Î – 64,90 mm şi l – 31,17 mm. Gura este întredeschisă cu buzele (L – 24,5 mm)
modelate perfect care imprimă ideea de mişcare. Nasul corect modelat, (L – 29,22
mm, lmax – 16,57 mm) cu nările reprezentate de incizii fine (L – 6,14 mm). Ochii
sunt alungiţi (L – 18,57 mm, l – 6,21 mm), parţial păstraţi, cu globul ocular
tridimensional. Faţa este foarte bine lucrată şi se redă fiecare cută a acesteia (pomeţii
sunt reliefaţi; ridurile de pe frunte sunt aproape imperceptibile – culoarea roşie care
mai persistă în această zonă s-a păstrat în adâncituri). Acest tip de piesă este unică în
România pentru orizontul cronologic discutat. Ar trebui să aibă analogii în Grecia şi
în zona Asiei Mici pentru primul val de neolitizare (Karagats Magoula, Soufli
Magoula, Koutsaki Magoula, Domokos, Achilleion, Jericho, Mureybet, Gilgal,
Göbleki Tepe, Jarmo, Tell Songor A, Čatalhöyük, etc.). Acest tip de reprezentare
naturalistă, care prezintă caracteristici unice, este legat de obicei de personaje importante în viaţa comunităţii, feţele au – de multe ori – caracteristici apotropaice subliniate de decorul pictat, după câte se ştie14. Cea mai apropiată analogie – dar nu
identică – pentru piesă este publicată în Grecia15. Urmărind cronologia analogiilor
propuse pentru acest mod de exprimare vedem că în marea majoritate a cazurilor
acestea se leagă de situri foarte vechi pentru neolitic, legate de multe ori de relaţia cu
mezoliticii (Ierihon, Čatalhöyük, Eynan, Lepenski Vir, Nea Nicomedeia, Gradesnitza,
Madjari, Kazanlk, Rakitovo, Grivac, Vinkovci).

12

Luca et alii, 2012, foto 27.
Luca et alii, 2012, foto 43.
14
Câteva exemple vezi la: Todorova, Vajsov, 1993, p. 16 – fig. 7; p. 29 – fig. 27; p. 77 – fig.
67/5; p. 96 – fig. 82 (şi pe copertă); p. 187; 214 – fig. 202-203; p. 204 – fig. 204; Naumov,
2009, fig. 34.4-7.
15
Orphalidis, 1990; http://www.neolithic.gr/index_en.html (accesat 27.09.2013), The Theory
of Repetition, 8/14.
13
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Fig. 3. Cristian I (jud. Sibiu, România), Complex 024. Mască realizată din
ceramică (posibil că reprezintă un rest dintr-un vas antropomorf).

“Casa Morţilor” distruge parţial, prin suprapunere, patru gropi cu depuneri
din cadrul Sanctuarului de gropi rituale: C37-38, C62 şi C73 din orizontul mai vechi
Starčevo-Criş, faza IA, monocrom. Cea mai evidentă intersectare este cea a gropii
C62 peste care se află mormântul M3.

2. Analiza statistică a materialului ceramic din „Casa Morţilor”
2.a. Categoria ceramică
Din întreaga zonă supusă atenţiei
noastre a fost studiat un lot întreg de 665
fragmente ceramice. Cel mai mare procent aparţine speciei semifine (42%),
urmat de specia grosieră (38%), în vreme
ce categoria fină reprezintă 20%.
2.b. Culoarea
Aşa cum am afirmat deja în
cadrul mai multor studii privind ceramica neolitică timpurie16, nuanţele care
predomină sunt cele deschise. Această
situaţie este confirmată şi de materialul
ceramic recoltat din “Casa Morţilor”, Fig. 4. Rezultatele statistice privind categoria
ceramică.
aşa cum se poate observa urmărind graficul de mai sus. Culoarea brun deschis reprezintă 40%, urmat de brun cu 26% şi
cafeniu albicios 10%. Procente mai mici: brunul cu flecuri 6%, brunul închis 6%,
brunul roşcat 4%, cafeniul 2% şi, câte un procent, roşcatul, portocaliul, cenuşiul şi
roşul.
16

Luca-Tudorie, 2012, p. 23; Luca-Tudorie, 2013, p. 8; Luca et alii, 2012a, p. 9.
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Fig. 5. Rezultatele statistice privind culoarea exterioară (stâna) şi culoarea interioară (dreapta)
a ceramicii provenite din Casa Morţilor.

În ceea ce priveşte culoarea interioară situaţia nu este cu mult diferită, cu
menţiunea că în acest caz registrul culorilor este unul mai restrâns (numai 9 culori
faţă de 12 culori identificate pentru exteriorul vaselor). Şi de această dată predomină
brunul deschis (41%), urmat de brun (22%), cafeniu (11%), brunul închis (11% –
reprezentarea acestei culori creşte aproape de fiecare dată, în cazul interiorului vasului faţă de exterior), cenuşiul (5%), negrul-cenuşiu (4%), brunul cu flecuri (3%),
cărămiziul (2%) şi brunul roşcat (1%).
2.c. Amestecul
Confirmând încă o dată specificul ceramicii Starčevo-Criş, analiza asupra
amestecului indică o predominare clară a degresantului alcătuit din pleavă şi nisip
(40%). Elementul de noutate îl reprezintă însă prezenţa în cantitate mare a plevei în
combinaţie cu nisip cu bobul mare (32%). Mai slab reprezentate sunt următoarele
categorii: nisip cu bobul mare şi pleavă (6%), nisip cu bobul mare, pleavă şi pietricele (6%), nisip şi pleavă (4%), pleavă, nisip şi pietricele (3%), nisip cu bobul mare,
pleavă şi cioburi (2%), pleavă, mâl şi pietricele (1%), mâl şi pleavă (1%), nisip cu
bobul mare (1%), pleavă, nisip şi ocru (1%), nisip cu bobul mare, mică şi pleavă
(1%), nisip cu bobul mare, mică şi ocru (1%). Cu toate că există o mare varietate de
coduri, se remarcă în mod evident prezenţa într-o cantitate foarte mare, într-adevăr
în combinaţii diverse, a nisipului cu bobul mare. Dacă însumăm toate situaţiile în
care apare nisipul cu bobul mare, constatăm prezenţa sa într-un procent total de
49%!
2.d. Netezirea
Aşa cum se observă din graficul de mai sus, 58% din ceramică a fost bine
netezită, în vreme ce 19% prezintă o suprafaţă aspră. Din întregul lot, 8% este
ceramică cu slip lustruit, 6% are suprafaţa lustruită, 5% prezintă slip căzut, 2% slip
şi 2% are un aspect făinos.
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Fig. 6. Rezultate statistice privind amestecul degresanţilor.

Fig. 7. Raportul statistic al criteriului de analiză netezire.

Fig. 8. Rezultatele statistice privind tipurile de ardere.
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2.e. Arderea
Ceramica a fost arsă bine, oxidant, în proporţie de 47%, 22% slab oxidant,
16% a fost arsă bine, 13% prezintă o ardere slabă, iar câte 1% bine reducător şi slab
reductor.
Analiza materialului arheologic rezultat în urma cercetării complexului arheologic
„Casa Morţilor” arată că există unele caracteristici individuale care nu ne lasă să îl
acredităm drept o locuinţă – chiar “refolosită” pentru înmormântări (sau groapă
menajeră folosită în acest scop17). Comparând statisticile ceramicii vedem că aceasta
– cantitativ şi calitativ – este rezultatul unei “selecţii”. Acelaşi lucru îl vedem şi când
studiem plastica (altare sau bovidee) sau resturile de “materiale de construcţie a
acoperişului”, piesele din piatră de râu, arse, în formă en violon. Toate acestea par a
fi “selectate”, ca tipuri, şi depuse intenţionat pe suprafaţa “locuinţei”. De altfel,
astfel de observaţii – cu particularităţile de rigoare sau făcut şi la Galovo18. Alte
exemple, mai vechi, aflăm la Eynan19.

3. Concluzii
Depunerea a şapte decedaţi grupaţi în patru morminte (M1 – adult şi copil;
M2 – adult şi adolescent; M3 – adulţi şi M4 – adult în asociere cu masca din
ceramică) arată un ritual de părăsire ce se poate datora unor conflicte cu mezoliticii
locali (sau a preluării unor obiceiuri de înmormântare)20 (1); pentru unii cercetători
depunerile de ocru roşu arată populaţii de vânători, epuizării unor resurse sau materii
prime în care comunitatea s-a specializat (2) sau o boală epidemică la care noii colonişti nu aveau imunitate (3). Analizele pe schelete nefiind terminate, rămânem la
stadiu de supoziţie în acest caz.
Către sud-est se află – în mijlocul sanctuarului format din gropi rituale – alte
două gropi care nu au legătură cu sanctuarul. Umplutura acestora, precum şi modul
de construcţie, ne face să le legăm tot de orizontul de părăsire al sanctuarului,
contemporan cu CM. Aceste gropi vor fi analizate în momentul publicării monografiei dedicate sitului.
Analiza sanctuarului de gropi rituale şi a ritualului de părăsire a acestuia ne
pune în faţa unor realităţi greu de cunoscut în profunzimea lor.
Excelenta analiză realizată de Michael Budja21 poate fi continuată de noi în
momentul în care vom avea datele 14C şi cele antropologice de la Cristian I, judeţul
Sibiu, România.

17

Lazăr, 2006-2007, p. 44-45.
Minichreiter-Botić, 2010.
19
Todorova-Vajsov, 1993, p. 21, fig. 13 – înmormântări în gropi mai puţin uzuale, semne
tombale şi piese en violon.
20
Lenneis, 2007.
21
Budja, 2010.
18
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