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Regarding the Early Neolithic Clay Stamps in North-Western Romania
(Abstract)

The article presents eight clay stamps from the Starčevo-Criş site of Tăşnad. Seven of them are unpublished 
(Pl.  I/2; Pl.  II), one published in an exhibition catalogue (Pl.  I/1). This category of pieces originates in the 
Anatolian area and spread with the process of Neolithisation. Such pieces are rare and raise many discussions 
and hypotheses about their functionality. Various assumptions have been made about their functionality, some 
authors attributing a practical function to these pieces, like decorating ceramics, printing textiles and leather, tat-
tooing human bodies, marking goods as a sign of ownership. Others give cultic values to these pieces like marking 
the food (i.e., the “sacred bread”), or the role as talismans or pendants with magical, protective values. The small 
variety of motifs present on these pieces as well as the presence of these motifs on cult pieces such as idols, altars, 
anthropomorphic vessels or vessels with anthropomorphic representations, are arguments for a magical-religious 
functionality.

Descoperirile de pintadere, la nivelul cerce-
tărilor arheologice actuale, atât la nivelul 

neoliticului timpuriu cât şi pentru eneolitic, sunt 
extrem de puţine reprezentând un artefact „exotic” 
şi care suscită numeroase discuţii şi teorii cu privire 
la funcţionalitatea acestor piese. Pentru definirea 
acestui tip de artefact au fost folosiţi mai mulţi ter-
meni precum pintadere, ştampile, peceţi, sigilii. 

Aceste piese îşi au originea în zona anatoliană 
şi se răspândesc odată cu procesul de neolitizare, la 
nivelul culturilor Starčevo-Criş şi Karanovo I–II1. 
În ce priveşte funcţionalitatea acestora, s-au vehi-
culat de-a lungul timpului numeroase ipoteze. O 
primă ipoteză ar fi utilizarea în decorarea ceramicii2 
şi care îşi are argumentul în regăsirea pe ceramică 
a motivelor utilizate la pintadere. Considerăm că 
acest argument nu este viabil în condiţiile în care 
simbolistica de pe pintadere se regăseşte şi pe alte 
artefacte şi nu dovedeşte, prin tehnica de realizare 
a ornamentului de pe ceramică, utilizarea pentru 
imprimare a modelului a unei pintadere. O altă 
ipoteză ar fi utilizarea în imprimarea textilelor, a 

* Muzeul Judeţean Satu Mare, Satu Mare, B-dul. V. Lucaciu, 
21, email: ccvirag@gmail.com
1 Makkay 1984, 72–84.
2 Gimbutas 1997, 39; Harţuche 2002, 37.

pieilor (ca mod de ornamentare a acestora)3 sau 
tatuarea corpurilor umane4. 

O altă utilitate presupusă a acestor piese este de 
marcarea animalelor sau a altor bunuri, mobile sau 
imobile, reprezentând apartenenţă, proprietate. 
Această ipoteză porneşte de la premisa că aceste 
piese au fost folosite la fel ca şi în Mesopotamia 
unde sigiliile au fost folosite pentru marcarea 
bunurilor comercializate5. Numărul extrem de 
restrâns al motivisticii de pe pintadere ne face să 
considerăm improbabilă această ipoteză. 

O altă posibilă utilizare este cea de marcare a 
alimentelor, „pâinea sacră”6. După cum remarcă şi 
E. Paveleţ şi L. Grigoraş, acest tip de utilizare nu 
lasă urme asupra piesei.

Registrul extrem de restrâns al motivelor uti-
lizate pe partea activă, regăsirea acestor motive şi 
pe alte artefacte cu valenţe cultice (altăraşe, vase 
cultice, idoli) sunt argumente în atribuirea unui 
rol de talismane, pandantive, cu valenţe magice, 
protectoare7. 

3 Dumitrescu 1979, 484.
4 Chapman 2001, 235; Ștefan 2009, 152–153.
5 Schuster 2015, 136–137, 142–148.
6 Chapman 2000, 92; Lazarovici 2003b, 71–76.
7 Nicola 2012, 155.
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Pentru NV României se cunosc 11 astfel de 
piese, 8 dintre ele provenind din situl de la Tăşnad-
Sere, două din situl de la Zăuan-Dâlma Cimitirului, 
una de la Suplac-Corău. Toate descoperirile sunt 
încadrate în cultura Starčevo-Criş, faza IIIB-IVA.

Catalogul descoperirilor de la 
Tăşnad-Sere, jud. Satu Mare
1. Pintaderă de formă bitronconică 

(nr.  Inv.  40944.)8, ornamentată cu motive în 
zig-zag şi cu perforaţie orizontală în zona medi-
ană. Piesa prezintă două părţi active, ambele de 
formă ovală (Pl.  I/1). Partea activă principală 
(82 mm × 38,5 mm) este ornamentată prin inci-
zie adâncă, lată, cu motiv în zig-zag. Partea activă 
secundară (34 mm × 18 mm) este situată pe zona 
de prindere, ornamentată prin incizii adânci dis-
puse oblic, descriind motive unghiulare. Înălţimea 
piesei este de 40 mm. Piesa este realizată dintr-o 
pastă semifină, degresată cu pleavă şi nisip, ardere 
bună reductantă. 

Piesa provine din nivelul de conturare al C1 din 
SI/20029, complex de mari dimensiuni, cultura 
Starčevo-Criş.

Descoperiri de pintadere cu două părţi active 
avem descoperite la Sofia-Slatina (două piese)10, 
Kapitan Dimitrievo-Baniata tell11.

2. Pintaderă de formă conică (nr. inv. 52546), par-
tea activă este de formă ovală (67,5 mm × 30 mm) 
ornamentată prin incizie adâncă, lată, cu motiv în 
zig-zag (Pl. II/6). Înălţimea piesei este de 41 mm. 
Piesa este realizată dintr-o pastă semifină, slip 
cafeniu păstrat doar parţial, degresată cu nisip şi 
pleavă, ardere bună reductantă. 

Piesa provine din Cx 103/2009 locuinţă semi-
adâncită în pământ, surprinsă parţial, cu un cuptor 
în colţul sud-estic al locuinţei12.

3. Pintaderă de formă conică (nr. inv. 54124),
partea activă este de formă ovală (62 mm × 41 mm) 
ornamentată prin incizie adâncă, cu motiv în zig-
zag. Înălţimea piesei este de 47  mm. Piesa este 
realizată dintr-o pastă semifină, slip cafeniu închis 
păstrat doar parţial, degresată cu nisip şi pleavă, 
ardere slabă reductantă. Pintadera prezintă o per-
foraţie orizontală deasupra zonei mediane (Pl. I/2). 

Piesa a fost descoperită în Cx1 din SII/200513 
(9,60  ×  10,4  m), de formă ovală, reprezintă o 

8 Virag 2007, 30–33, cat. 22, 103.
9 Németi et alii. 2003, 318.
10 Makkay 1984, 55, Fig. VIII/8 (234); Makkay 2005, 34, 
Pl. 25/103.
11 Makkay 2005, 22–23, Pl. 12/50.
12 Stanciu/Virag 2013; Virag 2015, 97–126; Virag 2017.
13 Virag et alii. 2006, 359–360, Virag 2017.

alveolare cu depuneri consistente de material cera-
mic, greutăţi, chirpic diseminat.

4. Pintaderă de formă conică, păstrată frag-
mentar, partea activă este de formă ovală 
(27  mm  ×  27  mm) ornamentată prin incizie 
adâncă, cu motiv în zig-zag. Înălţimea piesei este 
de 37.5 mm. Piesa este realizată dintr-o pastă semi-
fină, slip cafeniu păstrat doar parţial, degresată cu 
nisip şi pleavă, ardere reductantă. Pintadera pre-
zintă o perforaţie orizontală deasupra zonei medi-
ane (Pl. II/5). 

Piesa a fost descoperită în Cx1 din Su IV/200514, 
un complex puţin adâncit.

5. Pintaderă de formă conică, păstrată fragmen-
tar (nr.  inv. 49451), partea activă este de formă 
ovală (34 mm × 39 mm) ornamentată prin inci-
zie adâncă, cu motiv în zig-zag. Înălţimea piesei 
este de 22,5 mm. Piesa este realizată dintr-o pastă 
semifină, degresată cu nisip, ardere bună oxidantă 
(Pl. II/3).

Piesa a fost descoperită în Cx31/200615 
(9,60 × 10,4 m), de formă ovală, uşor neregulată 
(5,70  ×  3  m), adâncimea maximă de 1,20  cm, 
aparţinând culturii Starcevo-Criş IIIB-IVA.  În 
inventarul complexului se remarcă alături de pin-
taderă şi un fragment de picior de la o statuetă 
antropomorfă.

6. Pintaderă de formă conică, păstrată frag-
mentar, partea activă este de formă ovală 
(29  mm  ×  28  mm) ornamentată prin incizie 
adâncă, mai îngustă, cu motiv în zig-zag. Înălţimea 
piesei este de 17  mm. Piesa este realizată dintr-
o pastă semifină, degresată cu nisip, ardere bună 
reductantă (Pl. II/4). 

Piesa a fost descoperită în Gr. 2A din Cas. 
1/2001, pe fundul gropii16. Cercetările din 
2001 reprezintă continuarea săpăturilor în G1 şi 
G2/1989, grav afectate de viituri: în Gr. 2 a fost 
descoperit şi un mormânt Starčevo-Criş cu sche-
letul în poziţie chircită, foarte bine păstrat. Tot de 
aici provine un idol prismatic, pe partea superi-
oară a piesei sunt redate prin incizie două pătrate 
incluse17. Săpăturile în acest punct au fost oprite 
brusc, fără a fi săpate în întregime complexele, de 
o inundaţie puternică a Cehalului. Nu putem face
precizări cu privire la o posibilă corelaţie între pin-
taderă şi mormânt. 

7. Pintaderă de formă conică, partea activă este
de formă ovală (33,5 mm × 20 mm) ornamentată 
prin incizii adânci dispuse oblic, descriind motive 
14 Virag et alii. 2006, 359–360.
15 Virag et alii. 2007, 365–369; Virag 2017.
16 Németi et alii. 2002, 310.
17 Virag 2016, 69–70.
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unghiulare. Înălţimea piesei este de 34,5  mm. 
Piesa este realizată dintr-o pastă semifină, slip cafe-
niu închis păstrat doar parţial, degresată cu nisip şi 
pleavă, ardere bună reductantă (Pl. II/2). 

Piesa a fost descoperită din Cx 108/2009 
(2,5  ×  2,2  m) locuinţă de tip bordei, de formă 
ovală18.

8. Pintaderă de formă conică, partea activă 
este de formă rectangulară (30,5 mm × 19 mm) 
ornamentată prin incizie lată, cu motiv în zig-zag. 
Înălţimea piesei este de 25,5 mm. Piesa este rea-
lizată dintr-o pastă semifină, degresată cu nisip, 
ardere bună oxidantă. Piesa este realizată dintr-o 
pastă semifină, slip cafeniu păstrat doar parţial, 
degresată cu nisip şi pleavă, ardere reductantă. 
Pintadera prezintă o perforaţie orizontală deasupra 
zonei mediane (Pl. II/1).

Piesa a fost descoperită în unitatea de cercetare 
de pe malul drept al Cehalului realizată împreună 
cu UCL19.

Catalogul descoperirilor de la Zăuan-
Dâlma Cimitirului, jud Sălaj
9. Pintaderă de formă conică, partea activă de 

formă ovală, uşor neregulată pe una dintre laturile 
scurte, ornamentată prin incizie adâncă cu motiv 
în zig-zag20. Piesa este realizată din pastă fină de 
culoare cenuşie. Pintadera prezintă o perforaţie 
orizontală deasupra zonei mediane.

Piesa a fost descoperită în Cas 4/1977, într-o 
platformă de chirpici. 

10. Pintaderă de formă conică, partea activă 
de formă ovală, ornamentat prin incizie adâncă cu 
motiv în zig-zag21. Mânerul piesei se termină în 
formă de picior uman. Piesa este realizată din pastă 
fină de culoare cenuşie. 

Piesa a fost descoperită în Cas 4/1977, într-o 
platformă de chirpici.

Pintaderele cu formă de picior uman sunt 
extrem de rare având astfel de descoperiri şi la Gura 
Văii (jud. Bacău)22, Szarvas-Szentes23, Copăcelu-
Valea Răii24.

18 Virag 2015b; Virag 2015a, 99; Virag 2016, 67.
19 Astalos et alii. 2013, 47–53; Sommer-Astaloş 2015, 
75–95; Sommer et alii. 2020, 5–28.
20 Lako 1978, 13, Pl. VII/1; Makkay 1984, 65, Fig. 5/10; 
Băcueţ Crişan 2008, 63, Pl. 9/3–4.
21 Lako 1978, 13, Pl. VII/2; Makkay 1984, 65, Fig. 5/12; 
Băcueţ Crişan 2008, 63, Pl. 9/1–2.
22 Dumitrescu 1974, 482, fig.  488/5; Makkay 1984, 26, 
Fig. IV/1 (89).
23 Makkay 1984, 70, Fig. XXX/1 (304).
24 Tulugea 2008, 14, foto 15–15a.

Suplac-Corău (Corău 3-Porţ)25

11. Pintaderă de formă conică, partea activă 
de formă ovală, ornamentat prin incizie adâncă cu 
motiv în zig-zag26. Piesa provine din secţiunea 2 
unde, sub nivelul de secol IV, a fost descoperit un 
nivel Starcevo – Criş, faza IV. Ceramica este ames-
tecată cu mult nisip, mâl şi cioburi pisate. Decorul 
este din ciupituri rare şi puţine27.

Pentru a înţelege funcţionalitatea pintaderelor 
este necesar să luăm în considerare câteva aspecte 
precum contextul descoperirilor, motivistica 
ornamentală, frecvenţă, material, tehnică de rea-
lizare etc.

Pintaderele de la Zăuan sunt descoperite într-
o platformă de chirpici, asociate cu alte piese cu 
caracter special, interpretată de autoarea săpăturii 
ca fiind vorba despre un altar28. Astfel, într-un prim 
articol29, Eva Lakó publică piesa numită „Venus 
de la Zăuan”, „Masca” şi „Vasul cu două guri”. În 
1978, asociate aceluiaşi context30, autoarea publică 
două pintadere, un idol prismatic şi o figurină zoo-
morfă. Complexul are un inventar spectaculos dar 
ne punem întrebarea de ce autoarea nu a publicat 
toate piesele la nivelul anului 1977 în condiţiile în 
care articolul avea ca temă piesele de cult?

Piesele de la Tăşnad au fost descoperite în com-
plexe, fără a se putea atribui un caracter cultic 
din punct de vedere al funcţionalităţii. Două din-
tre piese au fost descoperite în locuinţe adâncite 
(Pl. II/2, 6) iar una poate fi corelată cu o locuinţă 
de suprafaţă (Pl. II/1)31. Piesa nr. 6 (Pl. II/4) este 
descoperită într-un complex in care avem şi context 
funerar dar nu putem stabili cu certitudine corela-
ţia dintre pintaderă si mormânt. O situaţie asemă-
nătoare avem la Poieneşti-În Tarla/La Fierărie, com 
Poieneşti, jud. Vaslui, unde defunctul este depus 
în groapa nr. 8, în interiorul locuinţei 3. Aici sunt 
menţionate, deasupra sau sub nivelul de depunere 
a defunctului, fragmente ceramice, material litic, 
fragmente de idoli precum şi o pintaderă32. 

După cum se poate observa, doar în cazul pie-
selor de la Zăuan se poate atribui un context cul-
tic, în restul cazurilor piesele apar în context „laic”. 
Trebuie să subliniem totuşi că, în unele cazuri, 
aceste piese sunt însoţite în umplutura complexului 

25 Lazarovici et. alii. 2018,17.
26 Lazarovici et. alii. 2018, 38, Fig. 68.
27 Lazarovici 2003a, 305–309.
28 Lako 1977; Lako 1978.
29 Lako 1977.
30 Lako 1978, a se vedea nota 5.
31 Sommer et alii. 2020, 5–28.
32 Mantu et alii. 1992, 153–154, Fig. 20; Lazăr 2008, 38; 
Lazăr-Astaloş 2012, 34–35.
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de idoli antropomorfi păstraţi fragmentar dar fără a 
fi surprinsă o depunere contextuală a acestor piese.

Motivistica pieselor din NV României se 
încadrează în repertoriul descoperirilor de la 
nivel european, pentru acest orizont cronologic. 
Preponderent, ca şi motiv ornamental, este moti-
vul în zig-zag, realizat de regulă prin incizie adâncă, 
lată. Analogii pentru acest registru ornamental regă-
sim la Donja Branjevina33, Endrőd-Szujókereszt, 
site 3934, Nea Nicomedeia35, Kunszentmárton-
Nagyérpart36, Hódmezővásárhely-Bodzáspart, Pap 
Bognár farm37, Endrőd-site 3/11938. 

Ornamentul realizat prin incizii adânci dis-
puse oblic, descriind motive unghiulare, este deri-
vat din motivul în zig-zag şi îşi găseşte analogii 
la Hódmezővásárhely-Zsoldos farm39 precum şi la 
Donja Branjevina40.

Pintaderele cu motiv în zig-zag, meandre sau 
motive unghiulare subliniază conexiunea cu siturile 
din Balcani, în mod special cu Nea Nicomedeia41.

Demn de remarcat că, atât motivul în zig-zag 
cât şi cel cu motive unghiulare, se regăsesc pe alte 
piese de cult precum idoli antropomorfi sau zoo-
morfi, vase cu caracter cultic sau altare. Descoperiri 
de idoli antropomorfi cu astfel de motive avem la 
Endrőd-Site 3942, Csongrád43, Méhtelek-Nádas44, 
Donja Branjevina45; vase cu caracter cultic la 
Endrőd-Site 11946; idoli zoomorfi cu astfel de 
motive regăsim la Endrőd-Site 3947. Altare cu astfel 
de motive regăsim la Endrőd-Site 11948, Endrőd-
Site 3949, Szarvas-Site 2350, Szarvas-Site 851, Donja 
Branjevina52. 

Simbolistica motivului în zig-zag este asoci-
ată reprezentării valurilor mării, făcând parte din 
33 Karmanski 2005, Plate XX/5.
34 Makkay 1984, Fig. I/ 5(54), 6(55); Fig. IV/ 8(54).
35 Makkay 1984, Fig. IV/ 4(165), 6 (167).
36 Makkay 1984, Fig. IV/ 89(125).
37 Makkay 1984, Fig. V/ 3(94).
38 Makkay 2005, Pl. 7/28.
39 Makkay 1984, Fig. VII/ 4(100).
40 Karmanski 2005, Plate XX/6.
41 Budja 2003, 123.
42 Starnini 2014, Fig. 19/1.
43 Starnini 2014, Fig. 29/3.
44 Starnini 2014, Fig. 33/1.
45 Karmanski 2005, Plate III/6, 7; VI/1, VII/1, X/3.
46 Starnini 2014, Fig. 38.
47 Starnini 2014, Fig. 52/1.
48 Starnini 2014, Fig. 80/4, 6; 81/3–4; 83/3; 84/1–2; 89/3.
49 Starnini 2014, Fig. 80/5; 81/5; 82/1–4, 6; 83/1–2; 84/3–
4; 85/8–9; 86/1, 4–5.
50 Starnini 2014, Fig. 80/9; 81/2; 83/4.
51 Starnini 2014, 81/1; 82/5.
52 Karmanski 2005, Plate XL, XLI (altar zoomorf ); 
XLVIII/3; XLIX: L; LI; LIV; LV/1, 3; LVI-LVIII; LXI; 
LXIII/2.

bagajul tehnologic şi religios al „fermierilor migra-
tori” care au determinat procesul de neolitizare din 
zona balcanică, bazinul carpatic şi intracarpatic53. 

Prezenţa pintaderelor în descoperirile arheolo-
gice rămâne extrem de redusă; menţionăm în acest 
sens situri amplu cercetate, precum Gura Baciului 
(1)54 sau Donja Branjevina (2)55.

Motivul în zig-zag nu reprezintă numai un 
decor ornamental ci un simbol, cel mai probabil 
de natură cultică. În acest sens pledează şi natura 
pieselor pe care a fost descoperit acest simbol. Fără 
a relua discuţia cu privire la funcţionalitatea pin-
taderelor56, tindem să credem că utilizarea acestor 
piese este de natură cultică, fără a fi în măsură, la 
nivelul descoperirilor actuale, a emite enunţuri fără 
echivoc. Totodată, astfel de piese pot avea o dublă 
valenţă, pe de o parte una funcţională, sugerând 
apartenenţa/proprietatea la o familie, grup sau 
comunitate (prin aplicarea simbolului de pe piesă), 
pe de altă parte una religioasă, piesa având rol de 
talisman pentru persoana care o poartă.
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Pl. I. Pintadere. Tăşnad-Sere / Pl. I. Clay Stamps. Tăşnad-Sere.
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