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In the present studies the author broadly discusses problem of the last stage of the Early Bronze .Age (EBA) of 
Transylvania and several aspects of the preceding stages and of the beginning of the 1fiddle Bronze _\ge (MBA), from the 
moment of appearance in this space of the decorations on ceramics achieved \Vith tree bark typ. The history of the research 
topics, the stratigraphy, the complexes, the habitat and the material culture, along with the issues of terminology and 
division into periods of the EBA III in Romania are presented. 

Next were analysed a number of artefacts that appear in Transylvania at the end of the EE.\ II, with a broad 
circulation in Central Europe and the BaJkans . •  \mong these the author discusses the tube, of southern origin, present in 
Transylvania at Meteş and Ciungi, to which are added three unpublished examples from Zlatna, Rapoltu Mare and Peşteana. 
This appears at the EB.\ II level and lasts in Transylvania until the beginning of the MB.\, as at Peşteana. In this period at 
Gligoreşti and Tărtăria appear cups with rai sed handles, all of southern origin, with analogies at Odaia Turcului, Monteoru 1 
c4-1 or the Edineţ group .. \ttention is also drawn to the zig-zag inci sed decorations of ceramics encountered at the end of 
the EB.\ Il at Gligoreşti, Pianu de Jos, Tureni and Şibot, which connects it to similar discoveries from the Monteoru culture 
area. 

The cultural background in which these were produced has yet to be def111ed. .\ccording to some it is Şoimuş, 
according to others Copăceni. The author is however of the opinion that at the end of the EE.\ II in the centre of 
Transylvania, on a Copăceni background a horizon of discoveries of Gligorepi-Valea Jaf/ului ţ;pe is formed, in which alongside 
local material cuI ture appear also foreign elements, of Central-European origin, 'such as decorations made \Vith tree bark typ. 
This horizon, represented by the discoveries from Gligoreşti, Sebeş- Va/ea Jaf/ului, Războieni, Bratei are subsequent to the 
Şoimuş and Copăceni groups and prior to the EB_\ III (the Gornea-Foeni group). 

The EB.\ III is characterized by the appearance of decorations ma de b)' textile impressions, along side those with tree 
bark typ and is also seen as an extension of the area of the Gornea-Foeni group in Transylvania. The author is of the 
opinion that the thus named Iernut group, as was def111ed by H. Ciugudean can nor be accepted, because in the eponymic 
site at Iernut ceramics decorated by textile do not exist. ,\ccordingly, until there are new discoveries, the name "Gornea
Foeni group" is proposed also for the intra-Carpathian space. For the moment, the discoveries of this group are 
concentrated onl)' along middle course of the Mureş river (Deva, Balomiru de Câmp, Şibot, ,\Iba Iulia, 1ficeşti etc.) an 
isolated presence being in south-east Transylvania, at Zoltan. These discoveries are considered the expression of 
manifestations which appeared at the periphery of the Nagyrev and Hatvan cultures, with which they are related. 

The following evolution is proposed for Transylvania: 
EBA II b - Discoveries ofNăeni-Schneckenberg, Gligoreşti-Valea]anului, early Ciomortan rypes. 
EBA III a - Gornea-Foeni 1 (Foeni I-Ocnele Mari-Aiud stage), Ciomortan. 
EBA III b - Gornea-Foeni II (Gornea-Orleşti-1ficeşti stage), Ciomortan. 
The Ciomortan group, from south-east Transylvania, represents a particular problem. In the author's op1111On the 

Ciomortan group is a manifestation that begins it's evolution by the end of the EB,\ II, and lasts until the beginning of the 
MBA Based on the appearance of the ceramics, this group appears to have had an origin in the local group -]igodin, to 
which Central-European elements were added. This group comes earlier in this zone than the Wietenberg culture and has a 
genetic role in the formation of the Costişa culture from Moldavia. 

The beginning of the 1fiddle Bronze ,\ge in sopth-west Transylvania differs from rest of the area. Thus, in Ţara 
Haţegului, a settlement was surveyed at Peşteana which dates to the i\IB.\ 1, with materials that are connected to the 
Corneşti-Crvenka or Visag-Iaz groups from Banat. 

In a separate analysis the issue of the \V'ietenberg 1 phase is discussed . •  \t Derşida, in level 1, there also appear materials 
attributed to the Wietenberg 1 phase which, according to the author is connected with the Andrid group . •  \ccordingly, the 
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possibility is put for\Vard tllat the \\iietenberg culture originates from the :\ndrid group, alongside other elements, probably 
from the south. Some sites attributed to dus phase (Suatu, Păuleni, Plopiş etc.) do not contain dear discoveries for this 
phase, as at Derşida. :\t aU of them dlere is a noticeable lack of textile decorations. In contrast, at Pianu de Jos, attributed to 
the \\iietenberg 1 phase, this decoration is present, a {act that suggests its derivation from the Gornea-Foeni background, 
different from dle content of level 1 from Derşida. 

ll1e dating of the \\lietenberg II phase, well represented in Transylvalua, is also discussed through the point of view of 
pieces of metal of Central European origin, wluch places them in Reinecke's Phase .\2, \Vith a concentration on dle area of 
modern-day town of Sebeş. Here \Vas also excavated a \\iietenherg settlement that contains elements earlier than those 
known, with analogies in dle Hatvan cultures as weU as in the Sanislău group or in dle Dersida 1 level. 

The author also analyses a cremation necropolis at Bratei by wluch it is attributed to earlier phases of the \\iietenberg 
culture, presenting some connections \vith the Hatvan cui ture . 

• \t the end
' 

of ilie paper is annexed a repertory of discoveries with ceran1ics decorated with tree brark from 
Transylvania that belong to the Early Bronze age. 

Manifestările Bronzului mijlociu din spaţiul 
carpato-dunărean românesc (Otomani, 
\XIietenberg, Monteoru, Verbicioara, Tei ş. a.) 
sunt privite ca expresia "apogeului" atins de 
comunitătile tracilor timpurii. Nu stă în intentia , , 
noastră să aducem un comentariu acestui punct 
de vedere, pertinent de altfel. Dorim doar să 
îndreptăm atenţia într-o direcţie mult mai puţin 
explorată şi cu rol, am putea spune decisiv în 
geneza Bronzului "clasic" intracarpatic, anume 
cea a final ului Bronzului timpuriu din acest 
areal. 

Impresia lăsată de parcurgerea marilor 
sinteze şi tratate de istorie editate în România 
este aceea că, de cele mai multe ori, enunţarea 
sau prezentarea sumară a Bronzului timpuriu, şi 
mai cu seamă a celui de final, nu a reprezentat 
decât un "pas", obligatoriu, de urmat în firul 
derulării evoluţiei istorice şi nu unul de analiză. 
În cel mai bun caz efortul s-a direcţionat pentru 
a crea o punte de legătură cu manifestările 
anterioare, îndeosebi cele de tip Coţofeni şi nu 
neapărat în direcţia unei suturi cu ceea ce am 
denumit deja "Bronzul clasic"·. 

Referindu-ne la spaţiul transilvănean, este 
foarte adevărat că documentaţia existentă până 
nu demult nu a permis un asemenea mod de 
abordare, preocupările specialiştilor în epoca 
bronzului acoperind, mai cu seamă prin teme 

I Vezi, spre exemplu, ultima sinteză pentru spapul 
românesc (Vulpe 2001 b; Vulpe 2001 c, p. 269-270). 
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de doctorat, doar arii regionale ale Transilvaniei 
(sud-vestul, sud-estul, nord-vestul, centrul ş. a. 
m. d.) . Dar poate chiar această analiză 
microregională constituie o deficienţă în sine, 
nepermiţând o privire de ansamblu asupra 
realităţilor culturale din întreg interiorul arcului . 2 carpatIc . 

Structural vorbind, evoluţia culturală se 
modifică sensibil începând cu etapa de mijloc a 
Bronzului timpuriu şi, cu pregnanţă, în etapa 
finală. Responsabil de aceste schimbări 
profunde se face un puternic curent cultural 
vestic, alimentat continuu, ce se manifestă în 
spaţiul transilvan prin prezenţa ceramlCl1 
ornamentate cu "măturicea", iar mai apoi şi cu 
impresiuni textile. Discuţia noastră o vom purta 
de la momentul aparlţtel acestei "mode" 
ceramice până la vremea formării culturilor 
Bronzului mijlociu, culturi ce îşi vor găsi seva în 
acest puternic şi dinamic fond. 

1. Istoricul cercetărilor privind finalul 
Bronzului timpuriu în Transilvania 

Întrucât scheletul discuţiei noastre îl 
constituie ultima etapă a Bronzului timpuriu' 

2 O primă încercare la Ciugudean 1991 .  
3 În prezentul studiu vom utiliza periodizarea tripartită 
propusă pentru Bronzul timpuriu (prescurtat BT) de 
către P. Roman (Roman 1986), adaptată ulterior Banatului 
(GogâJtan 1998) şi spaţiului transilvănean (CiuJ,udean 1996 
a) şi nuanţată de noi (Popa 1998, p. 79). În primele 



�lodificări culturale la fmalul Bronzului timpuriu şi începutul Bronzului mijlociu în Transilvania 

credem necesară şi prezentarea unui scurt 
istoric al principalelor contribuţii de până acum. 

Cele dintâi materiale ornamentate cu 
măturicea sau cu pieptenele care pot fi atribuite 
Bronzului timpuriu provenite din Transilvania 
şi publicate încă din anul 1 925, sunt cele !1e la 
Lechinţa de Mureş Gud. Mureş), descoperiri 
uitate însă de specialişti. Din săpăturile lui D. 
Popescu provin câteva fragmente ceramice 
specifice, unele atribuite de acesta, corect, 
epocii bronzului4• 

Însă primele cercetări (1 960) care au atras 
atenţia explicit asupra ceramicii decorate în 
maniera Besenstn'ch din Transilvania au fost cele 
ale lui N. Vlassa de la Iernut-Hulpi/ti pe care, 
iniţial, K. Horedt le atribuie primei etape din 
dezvoltarea culturii Wietenbergs. La scurt timp 
(1 966), N. Vlassa încadrează corect materialele 
caracterizate "printr-o ceramică striată" de la 
Iernut în Bronzul timpuriuo. Ulterior (1967), K. 
Horedt atrage atenţia asupra necesităţii luării în 
considerare a ceramlCl1 ornamentate cu 
măturicea la geneza culturii Wietenberg 
semnalând-o în Transilvania, la Iernut şi 
M ·7 oreştl . 

Gh. Lazarovici, în anul 1 971 luând în 
discutie ceramica decorată cu mături cea , 
descoperită în aşezarea de epoca bronzului de la 
Deuş Gud. Cluj) aprecia că aceasta este adusă în 
Transilvania (precum .la Bădeni, Căprioara sau 
Deuş), de către comumtaţ1 Otomani IJB, 
atribuire culturală la care se renuntă ulterior, dar 

, 

se mentine observatia prezentei în toate cele trei 
, , , 

capitole din structura lucrării vom face referire şi la 
materiale atribuite BT III care, în opinia noastră sunt mai 
timpurii. Precizăl"ile le vom face la momentul cuvenit. 
� Popescu 1925, p. 3 12, 321,  PI. IIl ;  VIII/4; X/l ;  Xl/2, 7. 
.-\celeiaşi perioade îi mai pot aparţine, probabil, Şi 
fragmentele de la PI. VIII/1,  7; XlIl8; XlV /2. 
5 Horedl 1960, p. 1 35. 
6 Vhssa el a/ii 1966, p. 401 -402. 
7 Horedl 1967, p. 1 39; Horedl 1968, p. 1 1 1 .  
8 Lazarovici 1971, p. 78. 
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niveluri de la Bădeni (Bronz timpuriu, mijlociu 
şi târziu) a ceramicii striate şi cu măturicea9• 

În anul 1 977 sunt publicate materialele de 
la Daia Gud. Mureş), în rândul cărora se 
evidenţiau vasele din epoca bronzului decorate 

. '10 pe corp cu stnun '. 
Cu prilejul simpozionului desfăşurat la 

Velem, P. Roman afirma în anul 1 98 1  că 
orizontul cu ceramică striată precede cultura 
Wietenbergll, după ce cu un an Înainte (1 980) 
reactualiza observaţia lui K. Horedt despre 
existenţa unui "on'zont cu ceramică o171ammtată cu 
stn'uri care stă fa baza cufturifor bronzului mijlociu In. 

Peste trei ani acelaşi arheolog discută 
descoperirile pre-Otomani din nord-vestul 
României ŞI, printre altele, problema 
categoriilor ceramice întâlnite în Bronzul 
timpuriu din acest spaţiu1 3• Peste doi ani, P. 
Roman a propus o împărţire tripartită a 
Bronzului timpuriu de pe teritoriul României 
avansând ca posibilă ipoteză atribuirea 
cimitirului de incineraţie preistoric de la Bratei 
etapei finâle a Bronzului timpuriul4. 

În 1 986 H. Ciugudean va publica o amforă 
cu decor textil aflată fortuit în malul Văii 
Teiuşului, pe care o datează la sfârşitul 
Bronzului timpuriuls. Urmează apoi publicarea 
unei prime sinte;>:e de referinţă asupra Bronzului 
timpuriu transilvănean, apărută în anul 1 991 . 
Aici sunt valorificate şi descoperirile din 
orizontul Besenstrich und Textifmuster de la Uioara 
de Jos şi Lopadea Veche. Cu acest prilej este 
realizată prima repertoriere a descoperirilor din 
Transilvania, discutate şi racordate la zonele 

9 Lazarovici, Mi/ea 1976, p. 20,29, Fig. 1 .  
111 Soroceanu et a/ii 1977, p. 59, PI. X.XIII/1 -2, 4; X.\::\'III. 
II Roman 1981,  p. 1 66 . . -\cum este publicată şi prima hartă 
c.u răspândirea ceramicii decorate cu striuri şi impresiuni 
t�xtile din spaţiul românesc (Roman 1981,  PI. 7). 
12 Roman 1980, p. 1 8. 
!3 Roman 1984. 
I� Roman 1986. 
15 Ciugudean 1986, p. 8 1 ,  Fig. 8/7. 
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învecinate, ce sunt integrate în BT III din 
sistemul cronologic propus de către P. 
Romanl6• La scurt timp, în 1 993 Ciugudean va 
denumi aceste descoperiri cu termenul de ,Jip 
T U· J }  ,,1 7 U � 1 d � lernut- zoara ae os . rmeaza�a te oua 
sinteze, apărute în anii 1 996 şi 1 998, în care 
sunt prezentate descoperirile cunoscute la acea 
vreme din BT III şi pentru care este propusă 
denumirea de descoperiri de tip lernuP. Autorul 
revine în anul 2003, publicând un nou punct de 
la Aiud prilej cu care pledează, din nou, pentru 
"legitimitatea" utilizării noţiunii de descoperiri 
d . I 19 e tip ernut . 

M. Rotea publică pentru prima oară, în 
1 993, lotul de materiale ceramice decorate cu 
măturicea de la Iernut, pe care le include în 
etapa· a III-a a Bronzului timpuriu 
transilvănean211• 

În anii 1 994 şi 2004 sunt publicate 
rapoartele preliminare ale singurelor săpături de 
amploare realizate într-o aşezare din Bronzul 
timpuriu de. pe sectorul mijlociu al Văii 
Mureşului, cea de la Gligoreşti-Holoame. Aici a 
fost evidenţiat şi un strat de cultură, pe un 
sector cu două niveluri de depuneri, şi cercetate 
mai multe complexe, fiind semnalată prezenţa 
ceramicii decorate cu scrijelituri, alături de 
ceramica specifică BT II central-transilvănean21 • 

O contribuţie importantă la cunoaşterea 
zonei de sud-est a Transilvaniei au adus-o 
cercetările lui V. Cavruc din. aşezarea de la 
Zoltan, unde a fost identificată o locuire 
caracterizată prin prezenţa ceramicii cu decor 
striat şi textil, suprapusă de materiale din 
Bronzul mijlociu. Aceste descoperiri, asociate 
celor de la Păuleni i-au prilejuit lui V. Cavruc 

16 Ciugudean 1991,  p. 111, Fig. 28, 34. 
17 Ciugudean 1993, p. 119. 
18 Ciugudean 1996 a, p. 110-112; Ciugudean 1998, p. 70-71. 
19 Ciugudean 2003, p. 104-105. 
20 Ro/ea 1993 a, p. 84, PI. XIV. 
21 Gogâ/tan, Flona 1994, p. 11-12, 32-43, Fig. 4-13; 
Gogâllan el alii 2004, p. 65-69, 72-73, Fig. 10/4-8; 11-12. 
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apanţl.l repetate în literatura de specialitate pe 
problema sfârşitului Bronzului timpuriu în 
partea de răsărit a Transilvanid2• . 

Alte materiale· datate la finalul bronzului 
timpuriu au fost publicate în ultimii ani de către 
C. 1. Popa23, C. N. Rişcuţa2\ G. T. Rustoiu25 
sporind semnificativ cantitatea şi numărul 
descoperirilor cunoscute din Transilvania. 

II. Consideraţii privind habitatul la 
finalul Bronzului timpuriu 

Primele etape ale Bronzului timpuriu 
transilvănean se dovedesc, sub aspectul 
habitatului, similare perioadei anterioare, de 
evoluţie a culturii Coţofeni. Aşezări stabile sau 
locuiri care ocupă forme de relief variate, ce 
urcă până la mari altitudini vom regăsi până 
spre finalul BT II. Odată însă cu momentul 
apariţiei ceramicii decorate cu măturicea în 
spaţiul intracarpatic se pot observa şi modificări 
esenţiale ale tipurilor de locuiri. Se constată o 
preferinţă a comunităţilor umane pentru zona 
joasă, limitrofă cursurilor importante de ape. 
Peşterile şi abriurile se pare că au fost evitate în 
ultima etapă a Bronzului timpuriu26, din 

22 Cavruc 1997, p. 97-133; Cavru<", Cavruc 1997, p. 157-172; 
Cavruc 1998, p. 30-31; Cavruc 1999, p. 13, 17; C"avruc. 
Cavruc 1999, p. 131-132; Cavru{ 2000, p. 93-102; Cavruc, 
Dumi/roaia 2000, p. 131-154; Cavruc 2002, p. 89-98. 
23 Popa 1998, p. 49,51-53,68-81, Fig. 2; PI. IV /5; V-XI; 
Popa 2000, p. 57, PI. 2/2; Popa 2001-2002, p. 80, 84-87, 
PI. III-V; VI/8-1O; VII/1-3, 5. 
24 &jcu(a 1998, p. 115-116, 118-119, Fig. 17-18. 
25 Rus/oiu 1999 a, p. 95,97, PI. II-III; Rus/oiu 1999 b, p. 71, 
73-74, PI. II/2-3, 6; VI/4, 7-8; VIII/6; Paul el a/ii 2002, p. 
9-14, PI. III/5-9; II-III; IV /4,11; 
26 Excepţia care confirmă regulă este oferită de un 
fragment ceramic prevăzut cu "manşetă", sub care s-a 
realizat un decor cu măturicea găsit în peştera Ş ura de la 
Crăciuneşti Gud. Hunedoara) (Rif'"uţa 1997-1998, p. 105, 
111, PI. VII/2). În a�est caz credem că descoperirea se 
poate situa la vreme de BT II final. Gh. Lazarovici, pe 
baza unei informaţii primite de la T. Mariş (1987) afirmă 
că în Peftera Bolii (greşit publicată Peftera Bobii) de la 
Băniţa există astfel de materiale (Lazarovici 1997, p. 16). 
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moment ce nu cunoaştem din acestea nici 
măcar un singur fragment ceramic decorat cu 
impresiuni textile. 

Altfel spus, în Transilvania locuirile / 
aşezările din BT III nu urcă la altitudini mai 
mari de 300 m27, regulă de la care fac rabat doar 
câteva cazuri ce pot fi considerate, prin prisma 
observaţiilor de mai sus, ca de excepţie. Aici ar 
intra locuirea de la Ardeu-Dea/ul ]udeu/ul8, unde 
ne aflăm la cota 400 şi cele de la Geoagiu de 
Sus-Cuciu şi La CraziP, la cca. 450 m. 

Cele mai numeroase situri din această 
perioadă au fost identificate, până prezent, pe 
cursul mijlociu al râului Mureş. Chiar la extrema 
superioară a acestui sector se situează aşezarea 
de la Gligoreşti-Holoame, aflată pe un grind, în 
amonte de vărsarea Arieşului în Mureş. 
Numărul restrâns de complexe, majoritatea 
gropi sau vetre, comparat cu grosimea mare a 
stratului de cultură aferent acestora a condus la 
legarea habitatului de aIC1 de comunităţi 
sezoniere a căror ocupaţie principală era 
pescuitul şi prepararea prin uscare şi afumare a 
peştelui pescuit din Mureş sau Arieş, în paralel 
cu iernarea unor animale domestice't I. 

O altă aşezare situată în vecinătatea 
confluenţei a două râuri importante este cea de 
la Miceşti-Czgafe, constituită pe prima terasă a 
Mureşului, în zona de vărsare în· antichitate a 
A . 1 ·31 mpolU ur . 

Situaţia întâlnită în Transilvania nu este 
singulară în ansamblul perioadei de timp pe care 
o acoperă. Spre exemplu, acelaşi relief jos este 

Întreaga săpătură de aici a fost verificată de noi, ceramica 
aparţinând in realitate culturii Coţofeni. 
27 Ciugudean 1996 a, p. 111. Spre exemplu, la Gligoreşti
H% ame situl se află la o altitudine de cca. 275 m deasupra 
nivelului mării (Gogâ/tan et alii 2004, Fig. 2). 
28 Todea 2001, p. 55. 
29 Todea 2001 ,  p. 55, informaţii ama bile prof. Ciprian 
Dărămuş. 
30 Gogâ/tan et a/ii 2004, p. 72. 
31 Rus/oiu 1999 a, p. 95. 
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preferat şi de comunităţile Gornea-Orleşti din 
bazinul Oltului inferior12. 

Acolo unde s-au făcut cercetări sistematice 
care să permită o minimă evaluare a întinderii 
suprafeţei locuite s-a putut observa că aceasta 
nu era una prea mare, fiind o caracteristică a 
spaţiului intracarpatic. La Gligoreşti-Holoame 
putem localiza unul dintre cele mai extinse 
situri, dar intensitatea locuirii de aici este de 
corelat cu faptul că ea se datează, în liniile ei 
mari, dacă nu în totaliatate, pe parcursul etapei 
BT II33• În aşezarea de la Miceşti-Czgafe locuirea 
din Bronzul timpuriu se conservă doar pe un 
spaţiu restrâns34• O altă locuire, cea de la Alba 
Iulia-Monolit este estimată la o suprafaţă de cca. 
0,5 ha3s. 

Nu ştim încă în ce măsură putem vorbi de 
anumite concentrări ale locuirilor/ asezărilor din 
această perioadă, întrucât cu greu putem preciza 
momentele de contemporaneitate propriu-zise. 
Acolo unde avem două situri atribuite BT III, 
precum la Deva-Str. Depozitelor / Dâmbul PoPiiG 
şi Magna. Cutia37, pe raza aceleiaşi localităţi 
diferenţele ceramice sunt notabile dar şi distanţa 
de câţiva kilometri. 

11.1. Stratigrafia aşezărilor 
La ora actuală putem vorbi de puţine 

aşezări cercetate sistematic, majoritatea 
descoperirilor atribuite BT III provenind din 
periegheze. Niveluri distincte de locuire, acolo 
unde au fost surprinse, sunt consemnate în 
puţine cazuri. Acest fapt ar putea fi pus 
îndeosebi pe seama evoluţiei pe o secvenţă 

32 Fântâneallu 2004, p. 34. 
33 Vezi Gogâ//all e/ a/ii 2004, p. 69. 
34 Paul et a/ii 2002, p. 9-10, Pl. 1; Rustoiu, Angbel 1999-
20()(f, p. 53. 
.\5 Moga el alii 2005, p. 51. 
36 Popa 1998, p. 52-53, PI. IX/3-8. :\cceptăm sugestia lui 
H. Ciugudean de apartenenţă a celor două puncte 
probabil la aceeaşi locuire (Ciugudeall 2003, p. 104, nota 
115). 
31 Ri{ctlţa 1998, p. 115-116, 118-119, Fig. 17-18. 



Cristian 1. Popa 

cronologică de scurtă durată:lH. În general este 
vorba de depuneri discontinue. 

La Iernut în situl de pe Hulpifti ceramica 
decorată cu măturicea şi striuri a apărut la baza 
nivelului atribuit culturii Wietenberg. N. Vlassa 
afirma chiar că descoperirile formau un nivel 
distinct, sub un strat Wietenberg:l9.,\ Oricum 
relaţia stratigrafică nu este una extrem de 
relevantă, Întrucât depunerile Wietenberg ce 
suprapun orizontul cu Besentrich credem că pot 
fi datate în faza Wietenberg III4tI, faza B, cu 
elemente AJ-Az după N. Boroffka41 • Nu 
departe, la Cuci a fost evidenţiat, de asemenea, 
un nivel distinct cu materiale similare celor de la 
Iernut, dar în care apăreau şi materiale din 
Bronzul timpuriu ceva mai vechi42• 

Una din stratigrafiile cele mai importante 
pentru spaţiul transilvan, în problema de faţă, 
este cea a sitului de la Gligoreşti-Holoame Gud. 
Cluj) . Pe aproape întrega lungime a. aşezării, în 
cei aproximativ 150 m, a fost identificat un strat 
de depuneri ce aparţin Bronzului timpuriu, a 
cărui grosime medie se situează între 0,30-0,40 
m dar care atinge, pe alocuri, chiar 0,50 m. O 
situaţie aparte s-a constatat în S 3/1996 (în 
partea estică a sitului păstrat), unde pe o 
porţiune de cca. 1 m (m 31) au fost identificate 
două niveluri de depuneri din Bronzul timpuriu, 
cel mai vechi cu grosimea de 0,30 m iar cel 
superior ceva mai subţire, conţinând aproape 
exclusiv ceramică striată43• 

Un alt sit cu o stratigrafie importantă pentru 
evoluţia cultural-cronologică a sud-vestului 
Transilvaniei în Bronzul timpuriu este cel de la 

38 Ciugudean 1996 a, p. 78, 111. 
39 'V/assa el a/ii 1966, p. 401-402; V/assa 1974, p. 410. În 
opinia lui Gh. Lazarovici decorul striat de la Iemut apare 
pe o ceramică caracteristică fazei Wietenberg 1 (Lazarovici 
1987, p. 85). 

�() Vezi V/assa el a/ii 1966, p. 401-402, Fig. 3/15-19. 
�I BoroJfka 1994, p. 288. 
�2 V/assa 1974, p. 410. 
�3 Gogâllan el a/ii 2004, p. 68-69, PI. III. 
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Deva-Magna Curia. Din păcate, stratul din 
această perioadă, cu grosimea de 0,70-0,80 m44, 
departajat ulterior în două niveluri4s atribuite 
grupului Şoimuş46 nu a fost surprins în unitatea 
de cercetare în care au fost descoperite 
materialele ceramice decorate în maniera 
Besenstn'ch47, lipsind astfel o relaţie stratigrafică 
I - 48 C ara, aşa cum s-a sugerat . 

La Zoltan Gud. Harghita) nivelul de cultură 
din Bronzul timpuriu conţine un bogat şi 
diversificat material arheologic. Din acest nivel 
coboară un singur complex, de mari 
dimensiuni, suprapus direct de o locuire din 
Bronzul mijlociu, .atribuită recent aşa-numitului 
grup Zoltan 49. 

La Alba Iulia-Mo11olit a fost identificat un 
nivel de locuire din Bronzul timpuriu, cu 
grosimea de 0,15-0,20 m constituit pe sterilul 
galben şi suprapus de o locuire Wietenberg 
IIIslI. În imediata vecinătate, spre nord, la 
Miceşti-Czgafe în partea centrală a sectorului 
cercetat (în S V şi S VI) s-a conservat un nivel 
ce aparţine final ului Bronzului timpuriu cu 
grosimea de 0,25 mSJ. Un nivel subţire, cu 
grosimea de 0,10-0,15 m a fost observat şi la 
Uioara de Jos-GruP iar la Galatii Bistritei avem 
doar menţiunea existenţei unui �ivel distinctS3. 

La finele Bronzului timpuriu din alte regiuni 
situaţia nu se prezintă însă uniform şi similar 

+1 RifCuţa 1998, p. 112, Fig. 3. 
45 Rif,,,ţa 1997-1998, nota 22. 
46 RifCufa 2001, nota 24. 
47 RifCuţa 1998, p. 115-116. 
�8 Ciugudean 2003, p. 104. 
�9 Cavmc 1997, p. 97-133; Cavm,� Cavmc 1997, p. 157-172; 
RepArhCovasna 1998, p. 86-88, Fig. 20-24; PI. VII; Cavmc 
1998, p. 30-31, PI. LXVIII; Cavmc 1999, p. 131-132; 
Cavmc 2002, p. 92. 
50 Moga el a/ii 2005, p. 51. 
SI Pau/ el alii 2002, p. 9-10, PI. 1; Rustoiu, Anghel 1999-
2000, p. 53. 
52 Ciugudeall 1996 a, p. 111. 
53 Nivelul cu materiale decorate în tehnica Besellslrich a 
fost atribuit Bronzului timpuriu (Harhoiu 1979, p. 321). 
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celei din Transilvania. De exemplu, în Crişana, 
la Girişu de Criş, se cunosc nu mai puţin de trei 
niveluri doar cu ceramică ornamentată cu 
măturicea (nivelurile 1 -3) din teU-ul de pe Alceu 
atribuite sfârşitului Bronzului timpuriu54• De 
asemenea, în Oltenia, la Ostrovul Corbului, în 
sectorul B stratul atribuit grupului Gornea
Orleşti măsura între 0,40-0,70 m grosime55• 

11.2. Complexe 
Una dintre lipsurile resimţite în cercetarea 

orizontului ceramicii striate transilvănene este 
dată de penuria complexelor databile în această 
vreme. Excepţiile sunt oferite doar de 
cercetările întreprinse în aşezările de la Bădeni, 
Zoltan şi Alba Iulia. Nu am luat aici în discuţie 
complexele apărute în aşezarea de Bronz 
timpuriu de la Gligoreşti-Holoame56 şi Sebeş
Valea Jalltllul7, întrucât ele sunt specifice pentru 
BT II. 

La Zoltan, în sud-estul Transilvaniei a fost 
cercetat parţial un complex (Complexul 1), de 
formă ovală cu dimensiuni impresionante (29 x 
9 m), având pereţii în pantă, cu adâncimea de 2 
m. Atât în umplutura gropii, cât şi în jurul 
acesteia au fost descoperite mai multe pietre 
neprelucrate, ce au aparţinut unei amenajări (un 
zid ?) prăbuşite în interiorul complexului. S-au 
conturat îndeosebi două aglomerări de piatră de 
formă circulară, aflate la nord şi sud de 
complex, printre pietre găsindu-se, uneori, şi 
urme de argilă. Pe latura de est au apărut şi 
patru gropi, probabil de stâlp. Prin urmare, ne 
găsim în faţa unui complex adâncit, înconjurat 
de o "centură" de piatră se pare legată cu lut şi 

5. Dt/mi/ra,r'" 1989, p. 123, care afirmă că, în toate aceste 
depuneri caracteristica ceramicii este dată de prezenţa 
decorului realizat cu "măturicea". 
55 Romall 'f 996, p. 32. 
5(, Pentru complexele de aici, vezi Gogâltall, F/orea 199-1-, p. 
11, Fig. 2/7; Gogâ/tall et a/ti 200-1-, p. 65, 72, PI. 1, III. 

57 Popa 2001-2002, p. 84-85. 

57 

cu un acoperiş susţinut de stâlpi, a cărui 
destinatie nu este clarificată58• 

, ' 

In situl de la Alba Iulia-Monolit a fost 
cercetată o groapă (C 2) cu deschiderea cuprinsă 
Între 1 , 1 5-1 ,45 m despre care ne lipsesc alte 
informatii59• 

În c�prinsul aşezării din epoca bronzului de 
la Bădeni a fost cercetată o groapă (Groapa L) ce 
se adânceşte drept dar care are partea inferioară 
cuptorită şi fundul drept, în care s-au găsit 
materiale ceramice, bucăţi de chirpic şi pământ 
ars611• Aşa cum vom arăta în rândurile de mai 
jos, considerăm că acest complex aparţine 
Bronzului timpuriu. 

Prin urmare, în tot arealul transilvănean se 
cunosc doar trei (1) complexe ce aparţin, cu 
certitudine, BT III. De altfel, numărul 
complexelor din această perioadă este foarte 
mic şi în alte zone ocupate de comunităţile 
înrudite din cadrul complexului cu ceramică 
striată şi cu impresiuni textile de pe teritoriul 
României61• 

II. 3.·Habitatul şi viaţa economică 
Desigur, tipul de habitat subliniat prin 

descoperirile actuale ne indică o strategie de 
subzistenţă şi o economie în care comunităţile 
BT III beneficiau îndeosebi de resursele şi 
bogăţiile situate la altitudini joase. Păstoritul 
pendulant între zona de şes şi cea de munte, de 
pe urma căruia ne sunt cunoscute zeci de locuiri 
sezoniere în zona de deal şi munte în intervalul 
dintre faza Coţofeni III şi BT II nu mai este 
practicat. O demonstrează şi evitarea peşterilor 
ca adăpost sezonier. Ce anume se modifică? 
Dispare o lume şi se naşte alta sau se schimbă 

5X Cavru .. , Cavru .. 1997, p. 157-158; RepArbCovasna 1998, p. 
88; Cavruc 1998, p. 30. 
59 Moga el a/ii 2005, p. 5I. 
60 La:;:.aroviâ, Mi/ea 1976, p. 10, PI. lII/6. 
61 În Banat, la Gornea- Vodl/ea.· a fost cercetat un bordei, 
de formă ovală, prevăzut cu un cuptor (BorrJllean{ 1971, p. 
5; U:;fJm el a/ii 1973, p. 412; La:;:.arovici 1998 a, p. 41; 
La:;:.arovici 1998 b, p. 47). 
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radical tipul de subzistenţă? Ambele? La aceste 
întrebări suntem tenta� să răspundem prin 
acceptarea unei "colonizări" de popula�e de 
sorginte central-europeană, obişnuită cu relieful 
de câmpie care îşi păstrează modul de viaţă din 
zonele de origine. 

Sursele cuprifere, cel pu�n din prisma lipsei 
obiectelor de metal, se pare că nu au constituit 
un punct de interes la acest moment cronologic. 
Sarea transilvăneană a putut constitui un 
zăcământ căutat, dar pu�nele materiale de la 
Uioara de Jos nu pot constitui, în sine, o 
dovadă a cunoaşterii şi exploatării acesteia. 

Deocamdată, pentru Transilvania nu 
dispunem de nici o analiză asupra materialului 
faunistic descoperit în aşezările din BT III. 
Doar în Banat, în aşezarea de la Gornea s-au 
realizat identificări pe oasele animale găsite în 
bordeiul din Bronzul timpuriu, aICI fiind 
sacrificate şi consumate cerbul, mistreţul, boul, 
oaia şi porcul, dar şi peşti şi scoicio2• 

III. Aria de răspândire 
Informaţia actuală ne permite să trasăm, în 

linii mari, teritoriul ocupat în Transilvania de 
comunitătile din BT III. Precizările exacte sunt , 
îngreunate de prezenţa în literatura de 
specialitate a unor puncte cu descoperiri despre 
care nu avem siguranţa că aparţin perioadei în 
discuţie, fiind semnalată uneori doar vag 
prezenţa ceranucll decorată cu măturicea. 
Intrucât reperul în definirea BT III îl constituie 
asocierea cu decorul format din impresiuni 
textile, numărul punctelor şi aria acestora se 
restrânge sim�tor. Aria cu cea mai mare 
concentrare de locuiri corespunde zonei joase 
ce flanchează cursul mijlociu al Mureşului, râu 
ce poate fi considerat axul principal al 
descoperirilor de la finele Bronzului timpuriu. 
Excentric de la această arie consemnăm 
apariţiile izolate de pe Mureşul superior, de la 

62 Boroneanţ 1971, p. 9. 
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Târgu Mureş63 ş i  cele din situl de la  Zoltan, 
ultimele în sud-estul Transilvaniei64• La nord de 
Mureş nu avem documentată încă ceramică 
decorată cu impresiuni textile, situa�e ce poate 
indica fie un stadiu al cercetărilor, fie o realitate 
arheologică. În schimb avem semnalate câteva 
staţiuni din care provine doar ceramică 
ornamentată cu mături cea (Cluj-Napoca, 
Aruncuta, Ciumăfaia ş. a.) (vezi repertoriul de la 
finalul lucrării) . Această situa�e nu implică însă 
imposibilitatea apari�ei unor materiale similare 
celor din zona Mureşului mijlociu. 

Cel puţin în stadiul actual descoperirile 
sigure din BT III se leagă de aria grupului 
Gornea-Foeni65 ce cuprinde Banatul (fără aria 
culturii Mureş) şi Oltenia. Aria se pare că poate 
fi extinsă la nord de Mureş, spre cele trei 
Crişuri, prin descoperirile de la Arad-Buia/6• 
Spre nord-vest au fost semnalate recent două 
descoperiri inedite la Ciumeşti Qud. Satu 
Mare)"7 şi Pişcolt-OgaP, unde este semnalată 
ceramică pe care decorul textil este asociat cu 
cel gen "scoarţă de copac" şi cu "măturicea"69. 
Acestea din urmă au fost însă atribuite grupului 
Sanislău70. 

63 Mo/ndr 2000, p. 37; Petitii, Mo/ndr 2000, p. 338-342, Pi. 
I-III, asupra cărora personal avem anumite rezerve. 
6-1 Cavmc 1997; Cavmc, Cavmc 1997; Cavmc 1998; 
RepArhCova.rna 1998, p. 86-88, Fig. 20-24; Pi. VII; Cavmc 
1998, p. 30-31, PI. X,XVIII. 

65 Opţiunea pentru această denumire o vom discuta în 
subcapitolul referitor la terminologie. 
66 Romall 1988, p. �OO; Gogâ/taIl2000, p. 124-125. 
67 Gogâltan 2000, p. 125, nota 37; Nimeti, MO/lldr 2001, p. 
76. 
68 Nimeti, MO/lldr 2001, p. 76. 
69 Gogâltall 2000, p. 125, nota 37; Nimeti, Moll1dr 2001, p. 
76. 
70 Nimeti, MO/l1dr 200 1 ,  p. 76. 
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Fig. 1 Harta cu descoperirile de ceramică decorată cu măturicea din Bronzul timpuriu transilvănean 

Fig. 2 Harta cu descoperirile de ceramică decorată cu impresiuni textile din Transilvania 
Oa ambele figuri, numerele corespund cu cele ale repertoriului de la finalul lucrării) 
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IV. Ceramica 
Mai mult poate decât pentru oricare 

secvenţă a epocii bronzului din jumătatea vestică 
a teritoriului României orizontul de cunoaştere 
este limitat aproape exclusiv la cerarruca. 
"Moda" ornamentării suprafeţei vaselor cu 
măturicea şi prin impresiuni textile a 
individualizat un spaţiu foarte vast din zona 
central-europeană, vorbindu-se adesea de un 
orizont Bese/lstrich tll1d Textilmllster. Însă în ce 
măsură ceramica de acest tip poate constitui un 
indiciu cultural sau cronologic vom încerca să 
analizăm in rândurile de mai jos. 

Discuţia poate fi canalizată în cazul 
Transilvaniei, in mod concret, doar asupra 
ceramlCll provenite din contexte asigurate 
(Zoltan, Deva, Miceşti - pentru BT III şi  
Gligoreşti - pentru finalul BT II) situaţie ce 
reprezintă un procentaj infim din totalul 
descoperirilor atribuite acestei perioa-de. 

OIăria din BT III se încadrează unor nevoi 
minimale, varietatea formelor şi ornamentelor 
tÎind extrem de săracă. Ar putea fi invocată, ca o 
constatare generală, ponderea ceramicii uzuale şi 
prezenţa in număr redus a ceramicii fine. Spre 
exemplu, la Zoltan, degresantul folosit cuprinde, 
pentru ceramica grosi eră şi semifină nisipul, 
cioburi pisate, material organic şi chiar scoici 
pisateÎI • Cât priveşte ceramica tÎnă remarcăm 
netezirea mecanică72, lipsa denivelărilor şi buna 
ardere a vaselor, în general reductantă, verificată 
şi pe lotul ceramic consultat de noi. O asemenea 
categorie este prezentă şi la Gomeal). Într-o 
etapă târzie, la Daia-Grădilla lui 1I1i1'Ol1 ceramica 
este exclusiv grosieră, degresantul folosit fiind 
format din pietricele şi cioburi pisate'4. La 
Miceşti-Czgafe s-a găsit şi un fragment ceramic la 
care s-a folosit ca degresant nisip aluvionar ce 

71 Cavnle 1997, p. 98; Calmi", Ca/J!7J( 1997, p. 158. 
72 Lazarovici 1998 a, p. 48; Lazaroviâ 1998 b, p. 50. 
i> Borolleal/ţ 1971, p. 5. 
7� Soroeeallli e/ a/ii 1977, p. 59. 
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conţinea şi paiete de aur. Rolul decorativ al 
paietelor de aur în cazul invocat, aşa cum s-a 
sugerat'5 îl excludem, prezenţa lor fiind, cel mai 
probabil, fortuită. 

IV.t. Forme ceramice 
Caracterul fragmentar al ceram1Cll nu ne 

permite reconstituirea formelor decât in situaţii 
excepţionale. Prin urmare şi funcţionalitatea 
vaselor e greu de intuit, deşi precum în cazul 
materialelor de la Târgu Mureş-Cetate prezenţa 
urmelor de ardere secundară a determinat 
includerea lor în rândul recipientelor de gătit'6. 

Tip. 1. Vase (ti cO/pul bombat fi gâtui cihizdric tÎlalt 
Trei exemplare, cu buza îngroşată la exterior 

provin de la ZoltanÎ7 (PI. 19/13, 19; 18/4). 
Tip. II. Vase-sac 
1. Cu buza înclinată spre interior: un 

exemplar cu buza crestată şi un brâu crestat 
plasat pe gât, la Zoltan (Complexul 1)7x (PI. 
19/14); alte fragmente, tot de aici (PI. 19/3)79. 
Tipul este semnalat şi la Alba Iulia-Monoli!o. 

Tip. III. Vase-borcan 
Recipientele au buza uşor arcuită spre 

exterior. De obicei sunt decorate cu brâie sau 
impresiuni realizate imediat sub buză iar corpul 
acoperit cu striuri realizate cu măturicea, aşa 
cum apar la ZoltanXI (PI. 18/1-2, 6, 10, 12-13; 
19/6, 10, 14, 24; 20/11). Vasul-borcan de la 
Miceştix2 (PI. 27/3) prin forma sa aminteşte de 

75 RUJ/oiu, Allghe/ 1999-2000, p. 53-54, Fig. 1 = 2/1. 
76 Pc/ied, Mo/mir 2000, p. 340. 
il Cav!7J" 1997, p. 98, Fig. 8/8; 10/6-7; CaV!7Jf, Cavnlc 1997, 
Fig. 6/6-7; 7/8. 
7X Ca/Jnle 1997, p. 98, Fig. 9/1; CavnI", CavnI( 1997, p. 158, 
Fig. 8/1. 
79 Cavl7Je 1997, Fig. 10/4; CaIJ!7Je, Cavnle 1997, Fig. 7/7. 
XII Moga el a/Ii" 2005, p. 51. 
XI Calm.,' 1997, p. 98, Fig. 8/1-3; Ca/I!7Jf. CalJnlc 1997, Fig. 
6/4-5; 7/1-5; 8/5, 7. 
x2 RUJ/oiN, Allghel 1999-2000, Fig. 2/5. 
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o tradiţie ce pare moştenită din mediul culturii 
Glockenbecher1n. 

Tip IV. Vase cu toatie 
Întrucât nu putem aproxima forma vasului 

remarcăm doar prezenţa torţilor între gât şi 
umăr, aşa cum apar la Ghirbom (Pl. 30/2) şi 
Zoltan (Pl. 20/1, 24), la Gligoreşti având şi un 
vas miniatural (Pl. 7/3) sau pe corpul vaselor, 
precum la Sebeş- Va/ea Ja11N/Ni (Pl. 11/1-2, 7). 

Tip V. Amjoretă. O amforetă întreagă, 
singura de altfel de acest gen din Transilvania, 
provine de la Teiuş. Vasul are gâtui cilindric şi 
corpul sferic, pe diametrul maxim fiind plasate 
două torţi. De la umăr în jos suprafaţa e 
acoperită cu impresiuni textile84 (Pl. 6/10) . O 
formă arhaică apare la Sebeş- Va/ea Jal1u/ui (Pl. 
10/4). 

Tip. VI. Castroane 
Vl.l. Ca/otiforme. Câteva fragmente se cunosc 

de la Zoltanxs (Pl. 19/2, 4-5; 20/13), un 
fragment de la Târgu Mureş-CetatlG• 

VI.II. Tronconice. Două exemplare de la 
Zoltan87• 

Probabil din castroane adânci fac parte 
majoritatea buzelor de vase publicate de la 
Deva-Magna Cunaxx (Pl. 17/2-8, 25). 

Tip. VII. Străchini 
VII. l .  Ca/otiforme. O grupă distinctă o 

formează tipNI Foeni, de formă calotiformă 
decorat sub buză cu incizii sau brâie iar de la 
umăr în jos cu impresiuni textile. Un fragment 
de acest tip apare în Transilvania la Aiud-Caste/ul 
Betble1r (Pl. 31/7), alte fragmente fiind 

83 Vezi, spre exemplu, Scbreiber 1972, Fig. 6/3, 6; Motnha 
1 98 1 ,  PI. 1 / 12; 2/3; Kalic::;,-SdJreiber 1 98 1  a, PI. 2/4; 
Sdweiber-Kalic::;, 1984, PI. X-\:XI/2-3. 
8i Ciugudea/l 1 996 a, p. 1 1 1 , Fig. 86/9. 
85 Cavmc 1 997, p. 98, Fig. 7/2, 4; 10/1-3, Cavm,·, Cavmc 
1 997, Fig. 5/2, 4; 6/1-3. 
HG Petică, Mollldr 2000, p. 340, PI. III/6. 
87 Cavmc 1 997, p. 98, Fig. 7/ 1 , 3; Covmc, CatJmc 1 997, Fig. 
5/1 , 3. 
XX &j'cu/a 1 998, p. 1 1 6, Fig. 3/1 ,  3, 5, 7-8, 10, 12-13; 14/ 1 .  
H� Cillgf.ldeall 2003, p .  92-93, Fig. 1 /5. 

6 1  

descoperite la Alba Iulia-Mono/il'. Aceste 
exemplare prezintă analogii foarte bune în 
descoperirile de tip Gornea-Foeni, la Foeni91 şi 
Ocnele Mari92. Două exemplare nedecorate de la 
Miceşt?' (Pl. 26/5) aparţin unei variante ale 
aceluiaşi tip, dar mai târzii. 

Probabil tot variantă a tipului Foeni o 
constituie strachina calotiformă, prevăzută sub 
buză cu o proeminenţă perforată vertical ce 
provine de la Uioara de Jos-GruJ)4 ca şi 
exemplarul de la Hărău prevăzut cu toartă (Pl. 
30/1) şi fragmentul de la Rapoltu Mare (Pl. 
30/7). De la Miceşti provine o strachină unicat, 
pictată cu grafit sub forma unei benzi orizontale, 
corpul fiind decorat cu incizii fine95• 

VIUL Tronconice, cu buza trasă spre exterior. Un 
exemplar decorat în tehnica Besemf1ich, cu alveole 
pe buză provine de la Copşa 'Mică% (Pl. 6/14), 
iar un altul cu buza puternic evazată de la 
Zoltan97• Câteva exemplare, credem de origine 
Gornea-Foeni au apărut şi în aşezarea de la 
Loeva (Ucraina), deşi pentru acestea din urmă 
sunt căutâte origini în grupul Poceap şi în 
perioada proto-Merzanowice9X• 

Tip. VIII. Căni 
Apar ca excepţii la Zoltan, unde au toarte 

uşor supraînălţate (sub formă de "melc", 
"ştreang")�9 (pl. 19/16, 18, 23; 20/8). Unele 
fragmente din acest sit pot aparţine tot unor căni 

9(\ A10ga el a/ii 2005, p. 5 1 .  
9 1  Gogâltan 1 993, PI. 3 / 1 ;  5/3; 6/3; 7/1 -2; Gogâltal1 1 996, 
PI. XI/1 -6; Gumă 1 997, PI. V /5; VI/ l ,  4, 7,  9, 1 1 -12, 1 4. 
n Petre-Govora 1 988, Fig. 3/6, 9, 1 3; 5/2; Petre-Govora 1 995, 
Fig. 3/6, 9, 13; 5/2. 
93 Paul et a/ii 2002, p. 1 1 ,  PI. VI/ l 1 .  
9i Ciugudean 1 996 a, p. 1 1 1 ,  Fig. 86/4. 
95 RNstoiu 1 999 a, p. 97, PI. 1I/ 12. 
96 BIăjoJl 1 996, p. 147, Fig. 3/4, automl atribuind 
descoperirea culturii Schneckenberg. 
97 Catl/7�" 1 997, p. 98, Fig. 9/6; Cavmc, CavnJc 1 997, Fig. 
8/6. 
98 Kmselni,ka 2002, Fig. 7/1 -6. 
99 Ca/1l7iC 1 997, Fig. 12/5; 14/6-7, 9; Cavmc, Cavruc 1 997, p. 
1 59-160, Fig. 'fi /6-7, 9. 
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(pI. 20/6, 15). La această vreme, un exemplar 
este cunoscut şi în Banat, în aşezarea de la 
G IlKI 1 1 

. . . d ornea , a  te exemp are cu CIOC ascuţIt ŞI ecor 
fiind găsite în umplutura dintre în nivelele 1 şi 2 
de la Girişu de Criş-AlceullJl • 

Tip. IX. Cupe cu picior 
De la Zoltan se cunoaşte o cupă cu toartă 

(pI. 19/29) şi un fragment de la o cupă cu 
piciorul plin, . de formă circulară (PI. 19/30) 

b 1 � . ACI I 1 102 1 . am e e gaslte . In ompJexu ; a te treI 
fragmente ar fi putut aparţine unor cupe 
calotiforme, cu tortiţe trase din buzăI II3 (Pl. 
19/20-21, 23); o altă toartă (Pl. 19/15) poate 
aparţine aceluiaşi tip ceramic. Un fragment de 
cupă cu picior se cunoaşte la această vreme din 
aşezarea de la Orleşti, în Olteniaw4, tipul de vas 
1iind semnalat şi în cadrul fazei Tei 1 1 0 15 sau la 
T '  106 oszeg . 

Tip. X. Strecurăton 
Două exemplare fragmentare, probabil 

calotiforme, au fost găsite în cadrul Jocuirii din 
BT III de la Zoltan tn7 (Pl. 20/2-3). 

Tip. XI. Capace 
Se cunosc doar de la Zoltan, unde întâlnim 

două fragmente şi un exemplar întregibil de 
formă conică, prevăzut pe margine cu trei 
perechi de perforaţii, probabil pentru atârnatl0l8 
(Pl. 19/31-33). 

100 Boroneanţ 1971, p. 5-6, PL II/6. 
101 DumitrafCu 1989, p. 123, PL VIII/1-2; lX/1. 
1 02 Cavruc 1997, p. 100, Fig. 14/12; Cavruc, Cavruc 1997, p. 
158-159, Fig. 10/1; 11/12 (cupa cu piciorul plin 
considerată de autori drept "fructieră"); Cavruc 1998, PL 
x.,'\..�TIII/3, 5. 
IIIJ Cavruc 1997, p. 100, Fig. 14/1-3; Cavruc, Cavruc 1997, p. 
160, Fig. 11/1-3. 
10-1 Petre-Govora 1988, Fig. 5/16. 
105 Leahu 1967, p. 88; Leahu 1992, p. 63, PL I/I0; Sârbu, 
Damian 1992, p. 14. 
10(, Mozsolics 1952, p. 50, PL X}.TV /19. 
107 Cavruc 1997, p. 98, Fig. 9/2-2; Cavruc, Cavruc 1997, p. 
159, Fig. 8/2-3; RtpArhCovasna 1998, p. 88, Fig. 22/2-3. 
10 8 Ca/lruC 1997, p. 99, Fig. 13/1-3; Cavruc, Cavruc 1997, p. 
158, Fig. 10/10. Cupa cu picior şi tortită de la Zoltan a 
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Un vas de la Sebeş- Valea Janului, fără a-i 
putea stabili forma, avea fundul prevăzut cu o 
concavitate. Astfel de funduri de vase sunt 
cunoscute în mediul Şoimuş la Alba Iulia-Str. 
S ·  . 1 119 ZI M � D d I ·1 10 • C . I I I mata , atna- agura u afUJUl . ŞI ugtr . 

IV.2. Decor 
Ornamentaţia vaselor produse în această 

perioadă este subordonată unei maniere 
decorative simple, în care predomină 
scrijeliturile şi impresiunile textile ce au şi 
generat denumirea orizontului Besenstnch und 
Textilmuster. La acestea mai pot fi adăugate 
ornamentele plastice şi, rareori, cele incizate. În 
majoritatea cazurilor, aproape fără excepţie în 
Transilvania, ornamentele textile apar pe 
ceramica fină, situaţie semnalată, spre exemplu, 
şi pentru Oltenia1 12• De reţinut că această grupă 
reprezintă un procent infim din totalul ceramicii 
recoltate dintr-un sit (spre exemplu la Zoltan se 
găsiseră 1 3  fragmente, echivalentul a 0,92 % din . d -) 1 1 3 ceramica ecorata . .  

Tip. 1. Decor textil 
Caracteristica principală pentru definirea BT 

III este dată de prezenţa ceramicii pe suprafaţa 
căreia s-au realizat impresiuni textile. În 
Transilvania se cunosc Ia ora actuală 16 puncte 

bli T ·  1 1 4 U ' d J G ·1 1 5 pu cate ca atare: . e1Uş , loara e 0$- rul , 
Balomirul de Câmp-Sătqti, Şibot-La Baltă, 
Rapoltu Mare-Şeghi, Deva-Str. Depo'{!'teIorI 16, 
Vinţu de Jos (Sibişeni) -Deasupra SatuluiJ li, Pianu 
d J 1 18 Mi . C' 1 1 9 L' b B ·J J ?(J e os , ceşt1- 19afe , un a- oruane - , 

fost, la un moment dat şi ea inclusă în rândul capacelor 
(Cf. Cavruc 1997, p. 99; Cavruc 1998, p. 31). 
109 Ciugudean 1988, p. 18, Fig. 2/4; Ciugudean 1996 a, Fig. 79/7. 
1 10 Ciugudean 1996 a, Fig. 61/5. 
1 1 1  Popa 1998, p. 48, PL 1/1. 
1 12 Petre-Govora 1988, p. 146; Fântâneanu 2004, p. 35. 
1 1 3 Cavruc 1997, p. 98. 
1 1 -1 Ciugudean 1996 a, p. 111, Fig. 86/9. 
1 1 5  Ciugudean 1996 a, p. 111, Fig. 86/4. 
1 1 6 Popa 1998, p. 50-53, PL Vl/1-4; lX/7-8; X/3, 7. 
1 17 Popa 1998, p. 74, 80; Alldriţoiu el a/ii 2004, p. 148, PL 
XIV/6. 
1 1 8 Ciugudean 1997, p. 44. 
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L v Z " 1 '1 TA M C 122 Alb ancram- acatoare - , argu ureş- etate , a 
Iulia-Monolzp', Zoltanl24, Peştişu Mare
T ămă{tilic125, Gligoreşti-Holoame şi, unul probabil, 
la Vadu Oud. Hunedoara) 1 26. 

Termenul de decor textil credem că, de cele 
mai multe ori, este folosit impropriu întrucât 
foarte rar se poate observa şi distinge 
impresiunea unui material textil pe suprafaţa 
vasului1 27• Cazurile în care am observat rândurile 
paralele ale ţesăturii, în materialul studiat direct 
de noi, sunt cele de la Deva-Str. Depozitelor (pI. 
30/12), Miceşti-Czga{e (PI. 28/16) şi Şibot-La 
Baltă. 

Pot fi distinse în cadrul acestei grupe trei 
tipuri de impresiuni textile: 

1. 1 .  Fagure. Impresiunile de acest tip au 
aspectul unui fagure de miere, spaţiul imprimat 
fiind mult mai mare comparativ cu cel cruţat din 
pasta vasului. Aici putem include doar câteva 
descoperiri: Miceşti (pI. 28/16) 128, Târgu Mureş
Cetatel29 şi Aiud (PI. 31/7). 

1.2. Boabe de grâu. 1mpresiunile au forma unor 
boabe de grâu, alungite, uneori însoţite de incizii 
fine apărute probabil accidental în timpul 
decorării. Raportul între spaţiul cruţat şi cel 
imprimat este relativ echilibrat. Le întâlnim la 
Balomiru de Câmp, Deva-Str. Depozitelor (PI. 

1 1 9  Rustoiu 1 999 a, p. 95, 97, PI. III/1 -14. 
1 20 Rustoiu 1999 b, p. 71, PI.  II/2. 
121 Popa 2001 -2002, p. 80, PI. \'1/10; Popa, Simil1a 2004, p. 
16, PI. 1 /5 .  
122 Petică, Mo/mir 2000, p. 339, PI. 11/8. 
123 Moga el a/ii 2005, p. 5 1 .  
12� CaIJfUc 1 997, p. 98, Fig. 1 1 / 1-5; 1 1 /6; PI. 1 /9; CaIJfUc 
1 998, PI. XXVIII/6. 
125  Romal1, Diacol1escu 1 999-2000, p. 103, PI. XV / 1 4-16; 
Luca el a/ii 2004, p. 61 ,  PI. LVII/6-9. 
1 26 Ka/mar, Tatu 1 986- 1987, p. 38, Fig. 5/1 .  
127 Discuţii referitoare la  modul de imprimare cu un 
material textil pe ceramica de la Taszeg, vezi la Ember 
1 952, p. 1 39-142, PI. xx--x..X-XLL 
1 2X _-\lte fragmente la Rustoiu 1 999 a, PI. III/9-10. 
129 Petil-d, MO/llar 2000, p.  339, Pl. II/8. Trebuie să dăm 
crezare celor publicate, întrucât din desenul fragmentului 
ceramic nu se distinge nimic. 
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30/12-13), Rapoltul Mare (pI. 30/7), Miceşti 
(pI. 28/1-4, 6-7, 9-15), Lancrăm (pI. 31/3), 
Zoltan (PI. 19/9, 25-28) şi Peştişu MareIJo. 

1.3. Punctifonn ("pseudotextil"). Decorul are 
forma unor înţepături rare, ce cu greu pot fi 
puse pe seama unei impresiuni cu material textil. 
Credem, mai degrabă că impresiunile s-au 
realizat cu o unealtă ascuţită. ÎI regăsim la 
Miceşti (pI. 28/5, 8, 17) şi Vintu de Jos (PI. 
22/1). În această formă este prezent şi pe 
singurul fragment ceramic cu astfel de 
impresiuni, de la Gligoreşti-HoloameI 31 • La 
Rapoltu Mare decorul textil este încadrat într-o 
friză marcată de incizii subţiri (PI. 30/7). 

Uneori peste decorul textil sau realizat incizii 
gen s tri uri sau trase cu măturicea ori invers, 
precum la Miceşti1 32 (pI. 28/8-9), Zoltan133 (PI. 
19/9) şi Gligoreşti; cele două apar şi asociate, la 
Miceşti (PI. 28/6). Tot la Miceşti a fost găsit un 
fragment ceramic decorat la exterior cu 
impresiuni textile, iar la interior cu măturicea 134• 
Un caz rar, semnalat la Limba-Bordane, îl 
reprezintă cel al asocierii decorului textil cu 
impresiuni realizate cu unghia dispuse în şir 
orizontalm. 

Foarte asemănătoare ca factură sunt 
strachina calotiformă de la Aiud-Castelu/ Bethlen 
şi amforeta de la Teiuş, ambele de culoare 
cenuşie închisă acoperite cu un slip netezit sau 
lustruit, în parte exfoliat, în care s-au realizat 
impresiuni textile136• Modul de tratare a celor 
două produse, asociat ariei geografice apropiate 
în care au fost descoperite (Aiud şi Teiuş) ar 

1 30 Romal1, Diacol1escu 1 999-2000, p. 1 03, PI. XV /14-16. 
1 31 Informaţie amabilă FI. Gogâltan. 
1 32 Rustoiu 1 999 a, p. 95, PI. III/12. 
1 33 CavfUc 1 997, p. 98, Fig. 1 1 /6; PI. 1 /9. 
13� Rustoiu 1999 a, p. 95, PI. III / l 1 ;  Paul el a/Ii 2002, p. 12. 
1 35 Rustoiu 1 999 b, p. 7 1 ,  PI. 11/2. 
1 36 Ciugudean 1 986, p. 81, Fig. 8/7; Ciugudeal1 2003, p. 92-
93, Fig. 1 /5. Specificăm faptul că decorul textil al 
amforetei cuprinde întreg corpul, până puţin deasupra 
nivelului toartelor, amănunt ce nu reiese din desenul sau 
textUl

-
publicat de autor. 
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putea să constituie un indiciu în favoarea unel 
datări apropiate sau înrudiri culturale. 

Cel puţin prin prisma descoperiri19-E actuale 
se pare că decorul pseudo-textil indică o etapă 
mai veche în evoluţia Tipului 1 iar impresiunile 
gen "fagure" o etapă mai recentă, deşi ele pot 
coexista. Aceste observatii trebuie însă verificate , 
pe viitor în complexe. 

În afara arcului intracarpatic, decorul textil îl 
regăsim la nivel de BT III pe o arie vastă ce 
cuprinde pe teritoriul RomânieiJ 37, regiunea 
B 1 . 1 18 (P '  n� F . C'  . .  I O d 1 41 1 anatu Ul . enam ' , oem- lI111tZI"U 110 OX , 
G· � 1  A 41 V 1 T" l '  R . 14' lroc-Lv escat , a ea lmlşu Ul- ovmă -, 
Gornea- Ţ/odlleac141, 1az-Dâ!JJbI 44, Breaznita de 
OC01145, Parţal46) , Oltenia (Ostrovul Corb�luiI47, 
Ocnele Mari-Zdu/4\ Orleşti-SileaI4�, sudul 
(Arad-BuiacI 5IJ şi nordul Crişanei (pişcolt-

1 37 O ultimă hartă cu răspândirea decorului textil În BT pe 
teritoriul României, la Popa 1 998, Fig. 2 . .Încă de atunci 
observam concentrarea descoperirilor În jumătatea vestică 
a acestui teritoriu, cu excepţia celor izolate de la Zoltan. 
l.lX O hartă cu descoperirile ce include ceramică decorată 
cu impresiuni textile din Banat a fost realizată de FI. 
Gogâltan (Gogâ/lall 1 993, PI. 8). 
1 .l� Gogâ/lan 1 993, p. 6 1 .  
1 -10 Gogâ/lall 1 996, PI. XI/ 1 -6. 
1 -1 1  Gogâ/lall 1 996, PI. XII! 5-6. 
1-12 Gumă. Sacarill 1 983, p. 1 60 include au iniţial 
descopeti.rea la nivel de Reinecke Bz. B; Gogâ/lan 1 993, p. 
61 ;  Gogâ/laIl 1 996, PI. XI\'/ 1 .  
I n  Borollean( 1 97 1 ,  p. 7, PI. YII/5; \'III/3-4; IX/7; Gogâ/lan 
1 993, p. 61 ;  Lazaroviâ 1 998 a, p. 42 şi Lazaroviâ 1 998 b, p. 
47 consideră că fragmentele cu decor textil pot aparţine 
aceluiaşi vas, fapt puţin probabil dat ftind modul diferit al 
textilului. 
1-1-1 Pelrovszk:J', Guma 1 979, p. 60, PI. XI/14, 1 8; Gogâ/lan 
1 993, p. 61 ;  Gumă 1 997, PI. U-/7, 15 .  
1-1, Gogâ/lan 1 993, p .  6 1 .  
1 -16 Gogâ/tan 1 993, p. 61 .  
1-1, Roman 1 988, p .  217; Gogâ/lan 1 993, p .  61 .  
1 -18 PeIre 1 976, p. 1 7, Fig. 8/17; Petre-Go/lom 1 988, p. 140, 
Fig. 1 /7; 3/5-6, 9, 1 1 ,  1 3; 5/2; Petre-Govora 1 995, Fig. 1 /7; 
3/5-6, 9, 1 1 , 13 ; 5/2. 
I -I� Petre 1976, p. 20; Petre-Govora 1 988, p. 146, Fig. 3/12; 
6/1 ;  8/8, 1 1 , 13; Petre-Govom 1 995, Fig. 3/12; 6/1 ;  8/8, 1 1 , 
13 .  
1 ,11 Roman 1 988, p. 220; Gogâ/tan 1 993, p. 61 .  
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Ogcii5\ Maramureş (CiumeştiI 52) .  Decorul textil 
persistă şi la începutul Bronzului mijlociu, fiind 
semnalat în grupul Visag-1az (Ostrovul 
C b I ' 1 51) . . 1 ' 1 O . 1"1 54 �or u Ul " in mve un e " tomanl 
(Otomani-Cetăţuie, nivelul 1, Carei-Boball55, 
S -I 1 56) . C . C k (S d 1 57 1 a acea , in orneştl- rven a oco or , a 
Ciuta-Cornul Dealulttil58, Corneşti l 59, Cicir-Spil1ttl 
/ ' S 1 6'''1 V b' . 1 1 (01 tUZ tanca j ,  er 1Cloara . 

Discutând decorul textil din epoca bronzului 
P. Roman afirma, în anul 1984, că acesta 
caracterizează cultura Hatvan şi faza Otomani 1, 
legându-i originea de mişcarea Glockenbecher 
care ar fi împins în anvangardă o asemenea 
modă, la finalul evoluţiei culturii Glina ce va 
cuprinde aria Nagyrev târzie, nordul şi nord
estul Ungariei, estul Slovaciei, nord-vestul 
României (după descoperirile de tip SanisIău) , 
Oltenia şi foarte probabil Banatul1 62. 

Aria de acoperire a decorului textil 
înglobează şi Ungaria, Austria şi Slovacia. Acesta 
este semnalat în Ungaria cel mai timpuriu în 
cadrul culturii Nyirseg, la Tiszaluc-Dankadol11bl(,3 

1 , 1  Nemefi, Mo/nar 200 1 ,  p. 76. 
1 ,2 Gogâ/fan 2000, p. 125, nota 37; ;Vemefi, MO/f/(ir 200 1 ,  p. 
76. 
1 , 1  Roman 1 998, p. 18, Fig. 6/3. Un alt fragment cu textil 
din acelaşi sit la Fig. 6/6. 
1 ,-1 I-loredf 1 967, p. 146; Roman, Semeli 1 990 b, p. 37. 
1 55 Roman 1 988, p. 219; Roman, Nemefi 1 990 a, p. 46. 
1 56 Horedf ef a/ii 1 962, p. 3 1 8, Fig. 4/1;  Popescu 1 965, p. 333. 
1 57 Îndeosebi în partea inferioară a depunerilor din epoca 
bronzului; vezi PopemJ 1 956, p. 46-55, Fig. 7/3-5, 9-10, 13,  
1 5; 8/1-2, 12-13; 1 1 /4; 12/ 1 2, 15 ,  1 �  13/12; 21/� 10, 1 3-
1 -5; 22/1 ,  3, 12; 23/ 1 - 1 1 ;  24/8; 27/1 -2, 630/9. Decorul 
striat dispare cu totul abia la adâncimea de 0,40 m, ce 
corespunde ultimului nivel (nivelul \ '); Roman 1 988, p. 
220; Gogâ/fall 1 993, p. 63. 
1 5X Gogâ/fall 1 993, p. 61, 63; Gogâ/tan 2004, PI. X/1 .  
1 5� Gogâ/fall 1 993, p .  61 , 63. 
I W  Pddureallu 1973, p. 400, Fig. 3/34-35, 39, 48, 66 (textil); 
3/26, 36-38, 42-47, 49-65, 67-71 , 73-75, atribuie materialul 
la ftnal de Otomani I, început de Otomani II; Roman 1 988, 
p. 220; Gogâ/lan 1 993, p. 61 , 63. 
1 61 Pefre-Govora 1 995, Fig. 9/6. 
162 Roman 1 984, p. 271 -272. 
1 (,1 K.o/ieZ 1 968, p. 69, PI. L',YIII/31 -32; L'{.,(/17-18. 
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- problematice Însă dacă avem în vedere că 
aşezarea de aio este suprapusă de o locuire 
Hatvan, ce a dat Şl ea produse similare cu textil 

f , , 1 04 · I M k ' 165 1 T·b Idl6G gen " agure - ŞI grupu a o , a I o , 
urmate de cele din cultura Jevisovice B167• 
Printre apariţiile târzii ar fi de amintit cele din 
grupul Tokod al culturii ceramicii încrustatel68 
sau în Fiizesabony Al e.? Formele "clasice" de 
manifestare le regăsim însă în cultura Hatvan, 
reprezentate îndeosebi prin nivelul superior al 
aşezării de la Tiszaluc-DankadombI71 1  şi la 
T '  1 7 1  oszeg . 

Raportată la descoperirile central-europene, 
aria transilvăneană este cu claritate una 
periferică. Aşa se explică şi anumite aspecte 
particulare sesizabile şi în repertoriul formelor 
pe care apare decorul textil din spaţiul 
intracarpatic. 

Tip II. Decorul cu măturicea 
O altă componentă din cele două ce disting 

această perioadă este dată de ornamentarea 
vaselor cu scrijelituri realizate, în general, 
dezorganizat probabil cu un mănunchi de nuiele, 
pentru care s-a încetăţenit denumirea de decor 
cu măturicea/măturica. Această modalitate de 
tratare a suprafeţei vaselor a fost interpretată de 
P. Roman ca având mai mult un efect termic 

} (.� Ka/icZ 1 968, p. 69, PI. K."'{..XII/7 -8 şi urm. 
1 65 Ka/ii"Z 1 98 1 ,  Fig. 4/5; Lazaroviâ 1 987, p. 84. 
1 66 Baldzs 1 907, Fig. 32, 34. 
167 Roman 1 98-1-, p. 272. 
16� BOlla 1975, PI. 273/ l .  
169 Bona 1 975, PI. 1 57/8. 
170 Ka/ii"Z 1 968, p. 69, PI. K."'{..'UI/7-8; K.'(.'UIl/18, 28-29; 
K.'OUV /13, 15 , 17-18; K.'(.XV/7,  9-10, 1 6, 1 9; K."'{.."'{\'I/8, 
1 9; K."{XVII/7, 1 9-20, 23-25; K.",{XVIII/4-6; K."'{..XIX/l l -
1 2, 14, 17 ,  1 8; XL/3, 6 ,  1 1 - 12; XLI/12-13, 1 7-21 ; 
XLl\'/14, 24-25; XLV/19; 25; XLVI/7-8, 22; XL\TII/25; 
XLVIII/21,  25; XLIX/7, 1 2, 1 7; LIII/l l ,  14, 1 8-19; 
LV /4, 6, 9, 1 6, 1 9-20, 2 1 .  Pentru alte descoperiri, vezi 
CStil!)', Ttirnoki 1 992, p. 1 77, nr . cat. 27-28; p. 208, nr. cat. 
463. 
1 7 1  Mo::;;rolics 1 952, PI. VI/ 1 7; \TII/9, 26; VIIII/22; IX/12; 
X/ 13, 1 5; XI/8-14; XII/8, 10, 1 3; XIII/13, 1 5; XIV / 14, 
16, 1 8; XVI/13,  20; X\'lI/13 ,  1 5- 16; XVIII/14-15 .  
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decât unul ornamental172• Ea se poate regăsi încă 
din eneolitic, în cerarruea de tip "C" din răsăritul 
României, fiind semnalată şi în cadrul culturii 
COţofeni, dar aici prezintă o altă formă. 

Deşi se pot distinge trei modalităţi diferite 
de realizare a acestui decor ("scoarţă de copac", 
scrijelituri mai puţin adânci şi striuri) , toate 
puteau fi realizate cu măturicea. Scrijeliturile 
sunt dispuse divers: vertical, orizontal, oblic, în 
arcuri sau combinate. De prea puţine ori s-a 
făcut distinctia între o manieră si alta. Constatăm 

, , 

însă că ele sunt contemporane, ponderea 
diferind de la caz la G1Z, cu o prezenţă mai 
redusă a "scoarţei de copac" şi a striurilor. 

1 -:\ Vom repertoria 1 .  aIcI însă toate 
descoperirile cu ceramică gen Besenstn·ch 
cunoscute din Transilvania, urmând a le discuta 
critic la momentul potrivit, mai jos. Astfel, ele 
apar la Alba Iulia-Monolit, Ardeu-Dealul Judelui, 
Aruncuta, Aurel Vlaicu, Balomiru de Câmp
După Sat şi Săte{ti, Bădeni, Bratei- Valea BuZdului 
(PI. 13/6, 12), Chiuza (PI. 6/9), Ciumăfaia (PI. 
6/7), Cluj-Napoca, Copşa Mică (PI. 6/14), 
Cuci, Daia, Decea Mureşului, Deva-Str. 
Dep0=dte!or (PI. 30/8-9, 11) şi Dâmbu PoPii (PI. ' 
30/10), Deva-Magna Curia (PI. 17/2-30), Fărău 
(PI. 30/1), Galaţii Bistriţei-Hrube (PI. 6/6),  
Gelmar-La Dig, Geoagiu de Sus-Cuciu şi  La 
Craia (PI. 14/1-6), Ghirbom-În Faţă (PI. 30/2), 
Gligoreşti-După Moară şi Holoame (pI. 7/2, 4-7), 
Haţeg-Cân.tpul Mare, Hăşdat, Hopârta, Iernut 
(PI. 15/8-15), Lancrăm (PI. 31/2, 4), Lechinţa 
de Mureş (PI. 16/1, 2, 6, 9), Limba (pI. 30/3), 
Lopadea Veche, Mânerău, Miceşti-Czga{e (PI. 
23/1-28; 24/1-15; 25/1-18; 26/1, 6-7, 13; 27/1-
8; 29/1-9), Mociu, Moreşti, Oarda de Jos-Cutină 
şi Dublihal1, Pâclişa-Podei, Peştişu Mare, Petreşti
Malul Râului (PI. 30/4), Pianu de Jos, Rapoltu 
Mare-Şeghi (PI. 30/5-6), Războieni (pI. 8/2, 4-

1 72 Romall 1984, p. 269; Roman, Nemeti 1 990 a, p. 41 .  
l7J Pentru a nu mai repeta numeroasele trimiteri 
bibliografice, acestea se vor regăsi în cadrul repertoriului 
general de la fmalui lucrării. 
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10; 9/2, 4-13), Sebeş-Podul Plipoeului şi Valea 
fanului (PI. 10/1-3, 5-8; 11/1, 3), Sibiu, Sfântu 
Gheorghe Gud. Mureş), Şibot-La Baltd, Şpălnaca, 
Târgu Mureş-Cetate, Uioara de Jos-Grui, Vinţu 
de Jos-Deasupra Satului (PI. 22/2-4, 6-12) . Cele 
mai numeroase fragmente de vase decora te pe 
întreg corpul cu striuri realizate cu măturicea 
sunt prezente în situl de la Zoltan, reprezentând 
36% din totalul ceramicii 1 74 (PI. 18/1-13; 19/1-6, 
8, 11; 20/11-12, 22-23). Acolo unde s-au făcut 
specificatii a fost semnalată si categoria "scoartă 
de copa�", la Iernut-Hulpzjtiî75, Lopadea Vech�
fidovind176, Uioara de Jos-Grui1 77, Miceşti-Czga!eI 78, 
T' M C 1 79 Gl' . H ' 1 8U argu ureş - etate , 19oreşt1 - % ame , 
A 1 81 CI · N � B '  l 18' runcuta , u)- apoca-losta str. as ya -, 
Gelmar1 83 ş. a. 

În câteva statiuni găsim si vase decorate atât , ' 
la exterior, cât şi la interior cu măturicea, precum 
la Ard�u 1 84, Iernut1 85 (PI. 15/12), Pe·ştişu 
Mare1 86, Miceşti (PI. 29/1-5), Războieni (PI. 
9/11-13), Gligoreşti, Geoagiu de Sus (PI. 14/1-
2, 4), Zoltan1 87 (PI. 18/3, 8). Un as'tfel de caz 

1 . , B 1 G 188 este semna at Ş1 ln anat, a ornea . 
În unele cazuri diferenta între decorul striat , 

şi cel realizat cu măturicea este evident. 

JÎ·I Cavruc 1 997, p. 98, Fig. 6/1-5; 7/1 -4; 8/2-7; 9/5, 7; 
12/1-3; PI. 1 / 1 0; 2/6; Cavruc, Cavruc 1 997, p. 1 59, Fig. 
5/1 -4; 6/1 -6; 7/2-7; 8/5, 7; 9/1-8; RepArbCovaslla 1 998, p. 
88, Fig. 24/ 1 -6; Cavruc 2001 b, p. 61; Cavruc 2001 c, p. 7 1 .  
l(s. Ro/ea 1 993 a, PI. XlV/l ,  4-7; Ciugudean 1 996 a, p .  1 1 1 -
1 12, Fig. 85/1 , 4-7. 
17(, Ciugudeall 1 996 a, p: 1 12, Fig. 86/ 1 -2. 
i ii Ciugudeall 1 996 a, p. 1 1 2, Fig. 86/5-7. 
178 Rus/oiu 1 999 a, p. 95, PI. III/l 1 .  
179 Pe/ică, Molnar 2000, p .  338-339, PI. II/1 -2; IIl/3, 6. 
H«I Gogâ/tan e/ a/ii 200+, p. 72. 
1 8 1 Laiflrovici 1 997, p. 1 5, PI. V / 1 .  
182 Lazarovici 1 997, p .  1 5 .  
183 Todea 200 1 ,  p 55, PI. V /2. 
18� Todea 2001 ,  p. 55, PI. V / 1 , 3-4. 
18S Rotea 1 993 a, PI. XIV /4; Ciugudeall 1996 a, Fig. 85/4. 
186 Roman, Diaconescu 1 999-2000, p. 1 03, PI. X\' /8, 1 0. 
1 87 (avru.· 1 997, p. 98, Fig. 6/6-7; Cavruc, Cavru,· 1 997, p. 
1 59, Fig. 9/6-7. 
188 Boroneanţ 1 971,  p. 7. 
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Exemplificăm aici cu două fragmente cu striuri 
fin incizate de la Sebeş- Valea fanului (PI. 11/9-
10) . 

În opinia noastră credem că s-a acreditat 
greşit ideea conform căreia orice fragment 
ceramic ornamentat cu scrijelituri aparţine BT 
III, la care şi noi am subscris până nu demult. 
Noile observaţii pe materialele din Transilvania, 
asocierea lor în săpăturile arheologice cu alte 
materiale ne determină să privim cu precauţie 
ceea ce devenise deja un veritabil şablon. Este 
adevărat că acest decor caracterizează perioada 
dar nu este specific doar acesteia. 

În Bronzul timpuriu, astfel de descoperiri se 
cunosc şi din nord-vestul României (Oradea
Salca Pepi1lierdl89 şi Avieolal9u, Girişu de Criş-
A I  1 91 M d· A '  C ·  1 9' C ' B b  ''d193 /eeu , e 1eşu unt- zunea! -, are1- o · al. , 
P � 194 D· d · 1 95 1 96) d· B (G orau , ln eştl ş. a. , ln anat _ ornea-
T/. d 197 . T. - ·1 98 F . S -1 1 99 ' F . � o neae Ş1 , armu17 , oem- a/a! , oem-
C · . . I O d 21111 G· M !-" l S ' . 1 amtzru rto OX , 1roc- esea , anmco au 
M ?U, V 1 T· · 1 ·  R . ?tI, S·l . are- -, a ea 1ffilŞU U1- ovzna� ' ,  1 aglU-

1 89 Bu/:,tJlI et a/ii 2000, p. 82, 90-91 ,  PI. II/20-22, 25, 28-29; 
IJI/13-16,  1 8-20; YIII/9, 12-13 .  
l"tI Bu/zall el  a/ii 2000, p. 90. 
1 91 Dumi/ra,.-eu 1 989, p. 123,  PI. \'-VI. 
In Bar/er, Dumilra,rt"U 1 970, p. 130, Fig. 5. 
1 9.1 Roma", Neme/i 1 990 a, p. 4 l .  
19� Dumi/ra,rcu 1 989, p .  123 .  
19S ]\.'ime/i, MO/lla,. 2003, p. 24, PI. XIII/1 -3; XV / 4 .  
1% Bader 1 978, p. 26,  6 1 ,  PI. 1'1'/5-6, 8 ,  1 0; '1'/6, 1 3; 
VIII/2, 4; XV/3-5, 1 5, 1 8; iWmeti, Romall 1994 - 1 995. p. 
28. 
In Borolleallţ 1 97 1 ,  p. 6-7, 9, PI. II1/7-9; 1'1'/2; \'/1 -3; 
\'1/3-7; \'11/1 -4, 6; '.'1II/ 1 ,  5; IX/8; Gogâ/tan 1 995, Fig. 
j l /4; 12/ 1 -2; 13/1 -2, 4-8; Gogâltall 1 996, PI. XIII/4; 
Gumă 1 997, p. 28, 30, PI. X/3, 7, 1 0; XI/ l ;  XII/2, 7-8; 
XIII/1 -2; XIV /4. 
198 Lazarovici, Să(ăn·1I 1 979, p. 74. 
199 Gogâltal1 1 996, p. 44, PI. 1/ 1-7.  
21XI Gogâllall 1 993, p. 52, PI.  1 -2; 3/3-5, 7-8; 4/2, 5-9; 5/1 ,  
4 ;  6/1 -2, 4 ;  Gogâ/tall 1 995, p .  58, Fig. 5/7 ,  9 ,  1 1 ;  6/1 -6; 
7/1 -5; 8/8; 9/2, 4-8; 1 0/1.0; Gogâltall 1 996, PI. X/1 -6. 
201 Gogâltall 1 995, p. 58; Gogâ/tan 1 996, PI. XI1/3, 7-18; 
Gumă 1 997, p. 28, 30, 32, PI. IV /3, 7-10. 
202 Gogâ/tatl 1 995, p. 60, Fig. 5/1 -2; Gumă 1 997, p. 28, 36, 
PI. XVI/1-2. 
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P '  1114 CI . 1( 15) d I C . . (Al . )21 1(' arporer , eşInr , su U nşanel UnlŞ , 
Oltenia (Oenele Mari-Zduii lf, Odeşti-Silfa21 1\ 
Curmătura209, Locusteni211 1, Ostro"ul Corbului
sectorul B21 1) .  

De asemenea, acest decor apare ş i  la 
începutul Bronzului mijlociu în cultura iVlureş 1 ,  
la Periam (primele niveluri)212, în Corneşti
Crvenka, la Cicir213, Socodor214, în faza a doua a 
necropolei de la Mokrin şi la Sz6reg21 5 sau în 
aşezarea de la Semlac21 (', în Otomani, la Sălacea
Dealul Vida (nivelurile 4 şi 5/17 sau în grupul 
Ciomortan, Costişa, culturile \Xfietenberg, Tei ş. 
a. (vezi il�fra) . Acolo unde s-au făcut observaţii 
stratigafice s-a reuşit urmărirea evoluţiei acestui 
decor. Spre exemplu, în nivelurile atribuite iniţial 
fazei Otomani 1, la Sălacea sau Potău, striurile 
acopereau întreg corpul vasului, pentru ca în 
depunerile superioare, atribuite începutului fazei 

2'" PetroVJzk)', Gumă 1979, p. 64, PI. L'\:Il/3-4; Gogâ/tall 
1 995, p. 58, Fig. 1 4/2, 5-7; Gogâ/tall 1 996, PI. Xl,'/5-7; 
Gumă 1 997, p. 28, 30, 32, PI. XV /2, 6-8. 
204 LazarolJici 1 987, p. 84; LazarocilJi, SIelm 1 990, p. 54, Fig. 
5/6; Gumă 1 997, p. 29, PI. II/3. 
2"5 Lazarovici, Săcdn-1l 1 979, p. 74. 
20(, Pădureallu 1 973, p. 395, împreună cu ceramică :-'Iureş? 
207 Petre 1 976, p. 16 ,  Fig. 4/9; 8/16; Romall 1 985, p. 1 20; 
Petre-GolJOra 1 988, p. 139-1 40, Fig. 1 /1 , 5; 2/ 1 -2, 9; 3/ 1 -4, 
7; 4/3, 5, 9, 14; 5/ 1 ;  8/1-3, 5-6; Petre-GolJora 1 995, p. 1 39, 
Fig. 1 / 1 ;  2/1 -2; 3 / 1 ,  4, 7; 4/3, 5, 9, 14; 5/ 1 ;  8/1-2, 5-6. 
211� Romafl 1 985, p. 1 20; Petre-Govora 1 988, p. 1 46. Fig. 5/8-
9; 6/2, 4, 1 1 ; 7/3, 5, 7-8, 1 0- 1 1 ;  8/9, 1 6- 17; Petre·Go/Jora 
1 995, p. 39-40, Fig. 5/8; 6/2; 7/4-5, 8- 1 0; 8/7, 9. 

209 Petre.Govora i1995, p. 41, Fig. 1 0/3. 
2 111  Popi/ian et a/ii 1979, p. 21 1 ;  Petre·Go/Jora 1 995, p. 41,  Fig. • 

1 0/6. 
211 Romall 1 988, p. 218; Gumă 1 997, p. 30. 
212 Horedt 1 967, p. 1 39; Lazaro/Jici 1 987, p. 84; Gumă 1 997, 
PI. XIX/5, 9-1 0; L'{IV / 1 9, 26-27, 34. 
2 J3  Roman 1 988, p. 220; Gumă 1 997, p. 27. 
214  Frecvent În primele niveluri ale teU-ului (Pope.rcu 1 956; 
Gumă 1997, p. 27, 33). 
215 SorocealllJ 1 975, p. 40, PI. Y1/ 1 2-15. 
21 (, Gogâllall 1 996, p. 47, PI. \'III/ 1 ,  3; 1X/2-5; Gumă 1 997, 
p. 30, PI. XVII/ l ,  3, 5, 8, 1 1 , 13 .  
217 Ordentlid> 1 972, p .  73. 
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a II-a acestea să apară doar ca grupe dispersate 
neuniform2lK• 

În majoritatea culturilor Bronzului timpuriu 
din Europa centrală scrijeliturile cu măturicea 
apar încă cu grupele post-vucedoliene. Le 
întâlnim, astfel, în culturile .Mak6219, Nyirseg221 1, 
Glockenbecher-Csepef2l ,  J evisovice B222, 
contemporane, în linii mari, cu BT 1 şi Il 
transilvănean sau în culturile Nagyrev22.î, 
H 1?4 ' IT . .  ??5 \T b' . atvan-- , In ,-omarov umpunu-- , er !CIoara 
f2G etc. Pe teritoriul României cele mai timpurii 
apariţii le regăsim în .Muntenia în cultura Glina227 
şi Odaia Turcului IV22K, în Banat la finalul BT II, 
în descoperiri influenţate de mediile Somogyvar
Vinkovici şi Roşia de la Sânpetru German 
(Banat/29• Ceramica decorată prin scrijelituri, 
adeseori pe ambele feţe ale vaselor apare 
asociată, în cadrul grupului Sanislău, cu motive 

21 8 Ordelltlicb 1 970, p. 88; OrdeJ1tlieh, Kocso 1 970, p. 60-61 şi 
nota 16 .  
2 1 9  Koliez 1 968, p .  79-80, PI. IV /28; \'1/12, 26-27; YIII/5, 
1 0- 14; Sd>reiber 1 972, Fig. 1 /7-9, 1 1 - 12; Koli,-Z 1 984 a, PI. 
x..'G/7, 9, 12-13; XXII/3, 7, 9, 1 2, 14. 
22(1 Ko/i,'Z 1 968, PI. XIX/I0·l l ,  14; x...,{/8, 1 2- 1 3; 1 7, 21-
22; XXIV/1 3  etc.; Kali"Z 1 984 b, PI. L'\:\'I/3, 6;' 
x..,{VIl/ l ,  3-4, 6, 8, 1 0. 
2�1 Sd;reiber.Ko1icz 1 984, PI. L�'{l/5; L�'\:YI/3-4, 1 4, 1 6;; 
L�'\:VII/ l ;  XLI/9, 12. 
m Medf.lllol,a-Bendo/Ja 1 98 1 ,  PI. 21 /4-9, 1 1 ; 2/12- 15, 1 7; 
3/ 1 -2, 10, 1 3- 14. 
22l Sebreiber 1 972, Fig. 3/3, 7; 4/9; 5/1 ;  8/4-(l, 8-9; KalicZ
Schreiber 1 98 1  a, PI. 4/5-7; 5/3-4; 6/1 1 ,  7/ 1 \ 8/1 ;  
Sd"-eiber·Koli,,z 1 984, PI. XLIV/8, 1 0; XL\'/9; XLVIII/8, 
1 0, 1 3- 13; XLIX/ 15; Ll l ,  4, 6, 8, 1 0. 
214 KolicZ 1 968, PI. L�'\:I\'/28-29; LX,'{V(, 6, 8, 1 5, 1 7-
1 8, 20; L�'\:VI/8, 1 7- 18; L�,{VII/1 8, 21 -22, 26; 
x..�,{IX/9, 20, XL/8; XLI/22-24; XLII/ 1 8, 29-31 ;  
XLIII/S-8 etc. 
225 Km..-elllicka 2002, Fig. 5/1- 10; 7/1 -4; 9/1 -2, 8, 1 0; 1 0/4, 
7. 
226 Pelre.Go/Jora 1 995, Fig. 1 / 1 ;  2/1 ,  4; 3 / 1 -3, 8. 
227 Schllster 1 997, p. 71 ,  Fig. 88/2. 
22R Bijeflam 1 996, p. 317; Bijenam 2002, p. 1 1 1 .  Striurile pe 
ceramica din nivelul IY de la Odaia Turcului ar putea fi 
rezultatul influenţei grupului Gornea-Foeni din Oltenia. 
22') Gogâllall 1 995, Fig. 3/1-2; Gogâltall 1 996, p. 45, PI. II/l -
2. 
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formate din impresiuni triunghiulare2.ill, prin 
urmare apare în nord-vestul României încă la 
finele BT II (BT II b), dar persistă până la finele 
Bronzului timpuriu, în cultura Hatvan231 . 

Această adevărată modă decorativă adoptată 
pe un spaţiu geografic şi cronologic vast nu 
apare doar pe vasele ceramice, ea regăsindu-se şi 
pe alte obiecte realizate din ceramică, precum 
lingura de la Miceşti (PI. 31/6) sau una din 
duzele de la Girişu de Criş232. 

În Europa centrală asocierea între ceramica 
ornamentată cu mături cea şi cea cu decor textil 
(inclusiv gen "fagure") apare cel mai devreme în 
mediul Nyirseg, la Tiszaluc-Dankadomb 
(descoperiri discutabile/3\ în faza a II-a 
(Hriadky-Rozhanovce) a culturii Nyirseg-Zatin 

(din estul Slovaciei234, în grupul Mak6235, în 
cultura Jevisovice B236, contemporană evoluţiei 
Schneckenberg B şi parţial cu grupurile 
Copăceni şi Şoimuş; urmează descoperirile 

l . " d' . l . . H ?37 "c aSICe , 10 ana cu turn atvan- . . 
III. Kammkeramik 
O altă categorie ceramică întâlnită în 

Bronzul timpuriu este cea decorată prin striuri 
realizate cu un pieptene, sub diferite variante. 
Cele mai timpurii apariţii din Transilvania pe 
care le cunoştem sunt cele din siturile de la 
Gligoreşti-Holoaml'R (PI. 7/1, 10), Lechinţa de 
Mureş239 (PI. 16/4-5), Geoagiu de Sus (PI. 

2311 Bader 1978, p. 26, Pl. IV /5-6, 8, 10; \T / 6, 1 3; \TIII/2, 4, 
9; Roman, Nemeti 1990 b, p. 37. 
m Ka/icZ 1968, Pl. X,'{.'{VIII/1;  XLIII/ 1 ,  8. 
232 Dumitra!,"u 1989, p. 120, Pl. 1/2 = II/2. 
23.1 Ka/iCZ 1968, p. 69, Pl. XXYIII/31 -32; X,'{.'{/17-1 8. 
23� Britora 1983, p. 1 90, Pl. XI/ l ,  2, 5; vezi şi Romall 1984, 
p. 269, nota 33; p. 270-271 ;  Roman 1985, P' 121 ;  Romall 
1988, p. 219. 
m Ka/icZ 1981, Fig. 4/5; Laiflrovici 1987, p. 84. 
236 Medunovri-BeJ/eJovri 1981 ,  Pl. 21 /4-9, 1 1 ; 2/12- 15, 1 7; 
3/1 -2, 10, 1 3-14; Romall 1984, p. 272; Romall 1985, p. 12 1 .  
237 KalicZ 1968, p .  1 54; Romall 1985, p. 12 1 .  
m Gogâ/tan et a/ii 2004, p .  72, Fig. 10/8. 
239 Popescu 1925, Pl. X/l ,  5. 
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14/3), Bernadea24t1 şi în aşezan Impreună cu 
decorul textil la Miceşti (PI. 29/11) . 
Kammkera11Jik-ul îl aflăm şi în aşezările ce pot fi 
datate mai târziu, spre finalul BT sau chiar la 
începutul BM de la Miercurea Sibiului-Gara-241 
(PI. 32/1, 3), Balomiru de Câmp-După Sap2, 
Petrqti-Groapa Galbeni43 şi Daia, unde decorul 
este aplicat atât pe gâtuI, cât şi pe umărul 
vaselor, sub forma striurilor trase vertical sau în 
fascicule dispuse haotic244• O dovadă a 
supravieţuirii Kammkeramik-ului în zona sud-vest 
transilvăneană până la începutul Bronzului 
mijiociu o reprezintă materialele surprinse la 
baza depunerilor de la Peşteana-Măgttreatti45 (PI. 
34/6-13; 35/12; 36/19-20, 24). La sud de 
Carpaţi, cel mai devreme îl

, 
cunoaştem din 

aşezarea Glina de la Braneţ246. In Oltenia apare 
la vreme de BT III la Orleşti247 sau început de 
BM, în Verbicioara 1248 în Banat la Gornea249, 
V l T· . l '  R . .?511 P '  1?51 S'l . ?5? a ea Imlşu UI- ovzna- , enam - , I aglU- -. 

2+0 Vlassa el a/ii 1995, p. 581 -582, Fig. 3/12, 14. Din 
nivelul preistoric de aici provin şi câteva fragmente 
ceramice decorate cu pieptenele atribuite unei faze 
timpurii \\.'ietenberg. Întrucât în acest sit există şi materiale 
databile În Bronzul timpuriu (inf. FI. Gogâltan) credem că, 
mai degrabă materialele striate pot fi atribuite acestei 
ultime perioade. 
2+! Popa 2001 -2002, p. 80, 87, Pl. VII/l ,  3 .  
m Popa 1998, p. 5 1 ,  Pl. XI/ 1 -6. 
w ;\Iaterial inedit (periegheză şi inf. Emilia Co\-aci) . 
m Soroceallu el a/ii 1977, p. 59, Pl. X,"\:III/1 -2, 4; X,'{VIII; 
Ciugudeall 1996 a, p. 1 12, Fig. 86/10, 12.  
245 Popa, Ferencz 1999, p. 85; Popa 2001-2002, p. 80, 87. 
246 \T as decorat În această manieră găsit în nivelul II 
(Ulallici 1976, p. 61, Fig. 16/2). 
w Petre-Govora 1998, Fig. 8/7, 1 0. 
24R Bertiu 1961 a, p. 1 53, Fig. 4/9; 1 7 /4. :\stfel de materiale 
apar şi în Serbia la ;\Iala Vrbica (T/r/kmallovic, Popovit' 1986, 
p. 9, Fig. 5/3, 9, 1 2; 6/1 -3 ,  1 1 -12, 14) în descoperiri datate 
\T erbicioara III. Decorul cu Kammstrisch şi vasele globulare 
par a fi mult mai timpurii. 
m Borolleal1ţ 1971, p. 7, Pl. VI/3, 5. 
2511 Gogâ/tan 1996, Pl. XIV /1  O-I l .  
25 1  Lazarovici 1998 b, p .  48, Tab. 2 b. 
252 Lazarovici, Sfetcu 1990, 53-54, Fig. 5/5-6; Lazarovici 1998 
b, p. 49. 
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Este un lucru remarcat deja că decorul în 
maniera Kammkeramik are o perioadă de utilizare 
largă într-o etapă mai nouă decât cel Besenstrich253 
dar, desigur, aici trebuie să avem în vedere 
perioada sa de maximă utilizare254• Chiar în 
Transilvania, striurile realizate cu pieptenele apar 
asociate în complexe împreună cu Nase cu 
manşetă, încă la finele BT II (pI. 7/8-10). 

IV. Incizii 
IV. I .  Dispuse vertical în grupe de două sau 

trei, pornind de sub buză până spre fundului 
vaselor, îndeosebi pe străchini. Din Transilvania 
poate fi luat în calcul un singur fragment ceramic 
găsit la Miceşti-Czgafe (pI. 29/10). Acest decor 
apare frecvent la Gornea- VodneaP5 şi, aşa cum 
remarca M. Gumă, probabil receptat din cultura 
Mureş 1256, fiind întâlnit şi pe unele vase din 
necropola de la Mokrin257. 

IV.2. Incizii paralele orizontale marcate de 
impresiuni oblice: Zoltan258 (PI. 20/9) . 

IV.3. Incizii paralele în val: Zoltan259 (PI. 
20/17). 

IVA. lncizii fine paralele dispuse vertical: 
Zoltan (PI. 20/15). 

IV.5. Incizii sub forma "scheletului de 
peşte". Le cunoaştem la Sebeş- Valea janului, 

2S.1 Cea mai veche observaţie şi discuţie în literatura 
românească, cunoscută nouă, din anul 1 967 aparţine lui 
\1. Dumitrescu şi 1. Stratan ce preluau din concluziile A. 
Mozsolics în urma cercetărilor din tell-ul de la T6szeg 
(Dumitrescu, Stratan 1 967, p. 79). 
2S� O discuţie asupra descoperirilor Kammkeramik din 
epoca bronzului a purtat-o şi Gh. Lazarovici, semnalându
le la Visag şi Iaz, Derşida I, în Balta Sărată I ori în nivelul 
Bădelli 1 găsindu-i antecedente în subfaza Coţofeni III c. 
Pentru acestea au fost precizate legături cu manifestări 
culturale ale Bronzului timpuriu ce an trai-european 
(Lazarov!â 1 998 b, p. 51) .  
2SS Boroneall! 1 971,  p. 1 0, PI. II/3-5; Il/3,  8; Gumă 1 997, PI. 
X/8; XI/4-7; XIl/6. 
2S6 Gumă 1 997, p. 28-30. 
m Soroaal1u 1 975, PI. VIII/8-9. 
2S8 Cavm 1 997, p. 99, Fig. 15/ 12. 
2S9 Cavruc 1 997, p. 99, Fig. 1 1 /7 .  
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unde apar realizate chiar la baza vasului (PI. 
11/5). 

IV.6. Triunghiuri realizate prin incizie. Din 
aşezarea de la Zoltan au fost publicate două 
fragmente ceramice pe care apar triunghiuri 
redate prin incizare. Într-un caz, triunghiurile 
sunt realizate cu vârful în sus şi haşurate, fiind 
marcate la bază printr-un şir de mici impresiuni 
iar vârfurile unite prin puncte dispuse în 
arcadă2611 (PI. 20/19). Pe unul dintre fragmente 
triunghiul apare redat cu vârful în jos şi umplut 
cu două şiruri de impresiuni circulare261 (PI. 
20/20). În asociere cu un decor de tip. VII.6 
(impresiuni triunghiulare) apar o serie de incizii 
dispuse în unghi, care pot forma o mo�vistică 
din triunghiuri înlănţuite262. Starea fragmentară a 
decorului nu permite însă o afirmare fără 
echivoc. 

Tip V. Aplicaţii plastice 
V. I .  Brâie. Le regăsim sub forma simplă, sub . 

buza vaselor, fără a crea combinaţii speciale. 
V.l . l .  Brâie orizontale crestate dispuse, 

majoritatea, sub buza vaselor: Zoltan263 (PI. 
18/14; 19/6, 10), Ciumăfaia2('4, Războieni (pI. 
8/10; 9/5), Sebeş- Valea jantr/u/ (PI. 11/6), 
Miceşti (PI. 26/2), Lechinţa de Mureş (PI. 16/2, 
10), Miercurea Sibiului (PI. 32/1), Bratei-Valea 
BuZdului (pI. 13/6, 10). 

V.I .2. Brâie orizontale alveolate dispuse, 
majoritatea, sub buza vaselor: Deva-A1agna 
Curia265 (pI. 17/1), Iernut-Hulpifti-66 (PI. 15/1, 

260 Cavruc 1 997, p. 100, Fig. 1 4/8; Cavruc, Cavruc 1 997, p. 
1 60, Fig. 1 1 /8. 
261 Cavruc 1 997, p. 100, Fig. 14/13; Cavruc, Cavruc 1 997, p. 
1 60, Fig. 1 1 / 13 .  
2(,2 Cavruc 1 997, p. 1 00, Fig. 14/10; Cam"c, Cavruc 1 997, p .  
1 60, fig. 1 1 / 1 0; RepArbCovasna 1 998, p. 88, Fig. 22/1 0. 
26.1 Cavruc 1 997, p. 98, Fig. 8/1-2, 5; 9/1 ;  Cavruc, Cavruc 
1 997, Fig. 7/1 ;  8/ 1 ,  6. 
26� Szeke!J 1 969, p. 163, Fig. 6/3. 
26S RifCuţa 1 998, Fig. 1 7/2. 
266 V/assa el ali! 1 966, Fig. 3/1 1 ;  Ro/ea 1 993 a, PI. XIV / 1-2, 
1 5; Ciugudeall 1996 a, p. 1 12, Fig. 85/1 -2, 15 .  
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9-10), Lopadea Veche-Jidot'ina.:2('
7, Uicara de Jos

GrttiG8, Zoltan269 (PI. 18/10, 12), Războicni (pI. 
8/3-5; 9/1, 3), Sebeş- Valea janultii (Pl . 11/8), 
Vinţu de Jos (PI. 22/5), Lechinţa de Mureş (PI. 
16/9), Miceşti (pI. 26/10-15), Miercurea Sibiului 
(pI. 32/2), Bratei (PI. 13/4, 7, 9, 13), Gligoreşti 
(PI. 7/6) . 

V.2. Boabe de linte. Prezenţa acestui tip de 
aplicaţii este documentată numai în stratul de 
cultură din BT III de la Zoltan271 1 (PI. 19/8, 12). 
Analogii am putea căuta doar în aşezarea 
eponimă de la Costişa, în Moldova, unde sunt 
cunoscute două castroane calotiforme decorate 
cu grupe de pastille aplicate sub buză271, în 
mediul Tei f72 sau, mai departe, în cel Hatvan273. 

Y.3. Butoni de prindere. Apar sub buza vaselor 
de tip sac (Zoltan) (PI. 18/7) sau a castroanelor 
(Zoltan) (PI. 19/5). 

V.4. Proeminenţe izolate. Le regăsim sub buza 
vaselor, precum la Bratei- Valea BuZdului (PI. 
13/2, 5, 15) şi Sebeş- Valea janului (PI: 11/2, 9). 

Tip. VI. Crestături pe canto Acest decor apare 
în situl de la Zoltan274 (PI. 19/1, 5). 

Tip. VII. Impresiuni 
VI!. 1 AllJeole simple. Alveole dispuse pe buza 

sau imediat sub buza vaselor: Iernut-Hulpifl1::J.i5 
(PI. 15/2-5, 11), Uioara de Jos-GrttPO, Gligoreşti 
(PI. 7/4, 7-8), Războieni (PI. 8/6-8), Sebeş-

267 Ciugudea/1 1 996 a, p. 1 1 2, Fig. 86/1 -2. 
268 Ciugudea/1 1 996 a, p. 1 1 2, Fig. 86/6. 
269 Cav/7J( 1 997, p. 98, Fig. 8/3, 7;  1 0/5; Cavm.·, Cavmc 
1 997, Fig. 5/3; 6/5; 7/2-3. 
270 Cavmc 1 997, p. 1 00, Fig. 1 4/ 1 4; Cavmc, Cavme 1 997, p. 
1 59, Fig. 1 1 / 1 4; RepArhCovas/1a 1 998, p. 88, Fig. 2 1 / 1 4. 
271 Popesm 2000, p. 203, Fig. 2/ 1 -2. 
272 Leahu 1 963, p. 3 1 3, Fig. 3 /7; 4/2; Leahu 1 967, p. 89, 
Fig. 1 4/ 1 , 3; 1 3 / 1 -3. 
273 Kalic� 1 968, Pl. XL V / 1 8, 20, CJcj,!yi, Slallc!(jk 1 982, Fig. 
9 / 1 -2. 

2/-1 Cavmc 1 997, p. 98, Fig. 9/4; 1 0/2; CaVrlH, Cavmc 1 997, 
p. 1 59, Fig. 6/1 -2; 8/ 1 , 4. 

275 V/aHa el a/ii 1966, Fig. 3/9- 1 0; Ro/ea 1 993 a, PI. XI\T /3, 
9-10, 1 2, 1 4; Ciugudea/1 1 996 a, p. 1 1 2, Fig. 85/3, 9-1 0, 1 2, 
1 4. 
276 Ciugudean 1 996 a, p. 1 1 2, Fig. 86/7-8. 
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r /alea .Ta11ului (PI. 11/1), Miceşti (PI. 26/9; 
27 /3). Lechinţa de Mureş277 (PI. 16/1, 3, 6-8), 
LUJ I ' -x (PI. 18/2, 13, 19), Deva-Str. Depoz!telor 
I DOli/iml PoPii (PI. 30/10). Un mod particular 
dt: ah eolare a buzei vasului, probabil de castron, 
îl regăsim la Deva-Magna Cmii79 (PI. 17/2-8). 
Pe umărul vasului apar în situl de la Zoltan (PI. 
20/5-6) iar pe marginea inferioară a 
recipientului le cunoaştem la Sebeş- Valea jauului 
(PI. 10/6). 

VI!.2. Impresiul1i circulr:re. Sunt dispuse pe 
b ·  - l l Z l '811 uza lngroşata a vase or, precum a o tan-
(PI. 18/4; 19/13). Tot aici apar în jurul 
perforaţiei unei tortiţe281 (PI. 19/14) . La 
Războieni impresiuni de formă circulară 
formează un şir orizontal sub buza unei străchini 
(pI. 8/11). Un decor similar apare pe ceramica 
din Oltenia, la Oenele Mari2R2 şi Orlcşti281 sau în 
aşezarea de la Loeva (Ucraina/84• 

VI!. 3. Impresiuni gen "boabe de grâu ". Apar pe 
un fragment de la Zoltan, dispuse orizontal sub 
buza vasului285 (PI. 20/7) . 

VIl.4. Impresiuni sub formă de rozetă. Un unicat 
îl reprezintă o rozetă formată din impresiuni 
circulare ce se repetă pe buza unui vas de la 
Zoltan, asociată cu decor textil286 (PI. 19/24). 

VII.5. Decor fl1urat. Interesantă este prezenţa, 
deocamdată singulară, la Zoltan a unui fragment 

277 PopeJeu 1 925, p. 3 1 2, 321,  PI. 1 / 1 ;  VIII/4; XI/2, 7. 
27X Cavmc 1 997, p. 99, Fig. 7/2-3; 8/4; 9/5; Caomc, Caomc 
1 997, p. 1 59, Fig. 5/2-4; 7/4; 8/5, 7. 
279 Ri{mfa 1 998, Fig. 1 7/ 1 , 3, 5, 7-8, 12-13 .  
2&1 Caom.· 1 997, p.  98,  Fig. 1 0 /6-7; Cavme, Caorue 1 997, p. 
1 59, Fig. 6/6-7. 
281 Cavrtl( 1 997, p. 1 00, Fig. 1 5/5. 
2H2 Pelre-Govora 1 998, p. 1 40, Fig. 3/8; Pelre-Gooora 1 995, 
Fig. 3/8. 
28.1 Pelre-Gooora 1 998, p. 1 40, Fig. 7 / 1 3; Pelre-Gooora 1995, 
Fig. 7 / 1 3. 
284 Kmseillicka 2002, p. 1 00, Fig. 7/3, 6. 
285 Caortl( 1 997, p. 1 00, Fig. 1 5/3. 

2X6 Cavn<e 1 997, p. 99, Fig. 1 1 / 1 .  
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ceramic ornamentat prin impresiuni realizate cu 
şnurul răsucieX7 (PI. 20/18). 

VII.6. Il7Ipresiuni triul1ghiulare. De la Zoltan se 
cunosc două fragmente ceramice decorate cu 
impresiuni de formă triunghiulară, într-un caz 
formând un şir pe umărul vasului2xx (PI. 20/20) 
iar într-un alt caz formând un şir orizontal pe 
interiorul buzei2x9 (PI. 20/16) . Un fragment 
decorat cu impresiuni triunghiulare pe umăr 
provine din situl de la Gligoreşti-HoloalJJ/�tI. 
lmpresiuni similare, dar mai grosier realizate se 
cunosc şi din aşezarea Costişa 1 de la Borleşti291 .  

Tip. VIII .  Pictura. Este cunoscută pe un 
fragment ceramic de la Zoltan decorat cu 
mături cea, pe care apar şi trei linii oblice şi 
verticale, alături de o bulină, pictate cu culoare 
albă2n (PI. 20/22). De la i\1iceşti-C�afe avem 
fragmentul unei buze de strachină calotiformă, 
de factură fină, care prezintă la exterior, sub 
margine, o bandă orizontală realizată prin 
pictură cu grafit; sub această bandă apare un 
decor format din striuri fine dispuse verticaf93. 
Adevărate rarităţi, aceste produse fac notă 
discordantă atât cu restul ceramicii din această 
pnioadă, cât şi cu viziunea generală ce exclude 
pictura din rândul culturilor epocii bronzului din 
România294• 

287 Calmlt" 1 997, p. 99, Fig. 1 1 /8; Cavmc, Cavmc 1 997, p. 
1 59, Fig. 10/8.  
2HH Cavmc 1 997, p. 1 00, Fig. 1 4/ 1 0; Cavn-lc, Cavmc 1 997, p. 
1 60, Fig. 1 1 / 1 0; RepArbCovasna 1 998, p. 88, Fig. 21 / 1 0. 
2S� Cavmc 1 997, p. 1 00, Fig. 1 5/7. 
2')0 Ciu.J,udean 1 994, Fig. 83/ 1 ;  Gogâl/all el alii 2004, Fig. 
1 1 /2. 
2� )  Flomeu 1970, PI. 60, Fig. 1 /9; 5/3. 
292 Ca/JntC 1 997, p. 98, Fig. 1 2/3; PI. 1 /2. 
2')\ RUJ/oiu 1 999 a, p. 97, PI. II/ 1 2. Ceramică grafitată este 
amintită şi în rândul materialelor din epoca bronzului de la 
Bădeni, dar nu ştim căruia dintre nivelele de aici îi aparţine 
(Lazaroviâ, Milea 1 976, p. 20). Un vas pictat la exterior cu 
grafit este semnalat şi în necropola din Bronzul târziu de la 
Lăpuş (Kncso 2003, nota 1 3) .  
2')� Noi descoperiri din cadrul culturii \\1ietenberg la 
Păuleni (Ro/ea 2000, p. 25 şi nota 29) şi Lancrăm (Popa, 
Simina 2004, p. 25, PI. 1 7 / 1 ,  cu culoare roşie) confirmă 

7 1  

Tip. IX. Vase cu "l7Ial1fetd" 
În trei cazuri, la Limba295, Deva2'>6 (PI. 

30/10) şi Chiuza29, (PI. 6/6) decorul format din 
scrijelituri apare pe vase având buza îngroşată 
sub forma unei pseudo-manşete iar la Gligoreşti 
regăsim o manşetă autentică asociată într-un 
complex cu ceramică decorată cu pieptenele (PI. 
7/9). 

Repertorii ale formelor şi decorului au fost 
publicate de V. Cavruc pentru situl de la 
Zoltan298 şi de Gh. Lazarovici pentru 
descoperirile din Banat şi Transilvania2�9. 

Categorii de decor cera11lic 
Iniţial, P. Roman a încercat să distingă în 

rândul ceramicii striate două categorii distincte, 
decorate prin: a) linii adânc incizate, mai mult 
sau mai puţin regulate şi b) care imită scoarţa de 
copac3m. Ulterior, analizând ceramica de tip 
Nyirseg din nord-vestul României a distins patru 
moduri de ornamentare ale acesteia: 1 - prin 
excizie, incizie şi încrustaţie; 2 - prin scrijelituri 
(2 a - scoarţă de copac; 2 b - scrijelituri adânci 
cu început de mOt1VIStlca; 2 c - striu: i  
superficiale); 3 - prin impresiuni de for:n i 
triunghiulară; 4 prin imprimări textile. 
Totodată s-a precizat faptul că asocierile 
ornamenticii în complexe închise se grupează, 
constant, în moduri diferite. Specifice fazei 
Berea a aşa-numite culturi Nir (Nyirseg) ar fi 
ornamentcle din categoriile 1 -2, mai rar 
împreună cu 3, în timp ce categoriile 2-3 
reprezintă o asoClere comună pentru 
descoperirile de tip Sanislău. Important de 
reţinut însă că, în nici un caz impresiunile textile 

existenţa unor vase angobate ce dau aspectul unei picturi 
exterioare. 
2�5 Ciu.J,udeall 1 996 a, p. 1 1 2, Fig. 86/8. 
2% Popa 1 998, p. 52, PI. 1X/6. 
m Manllesm 2003, p. 3 3 1 ,  PI. X.�I/14. 
29X Cavmt" 1 997, Tab. 1 -3. 
m Lazarovici 1 998 a, Tab. 1 a-l b; Lazarovid 1 998 b, Tab. 1 
a-l b; 3; 5 a.  
om Roman 1 980, p. 1 8. 
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nu apar asociate decât cu decorul format din 
scrijelituri30I • O adaptare la situaţia de la finele 
Bronzului timpuriu transilvănean am încercat-o 
în 1 998, pe un lot de materiale majoritatea fără 
contexte asigurate31 12. Observaţiile trebuiesc 
aplicate, pentru a deveni viabile, unor complexe. 

IV.3. Rotite de cărucioare , 
Din sud-vestul Transilvaniei provine o 

singură piesă, descoperită la Sebeş- Valea janu/ui, 
apartenenţa sa la Bronzul timpuriu fiind 
asigurată de contextul descoperirii. Rotiţa, 
lucrată din lut, de culoare cărămiziu-cenuşie 
prezint� pe ambele părţi urmele butucilor (PI. 
11/6). In schimb, în aşezarea din BT III de la 
Zoltan Gud. Covasna) au apărut trei rotiţe de 
cărucioare din lut ars. Avem însă ilustrat doar un 
singur exemplar, fragmentar, prevăzut pe una 
din părţi cu urmele unui început de butuc3tl3 (PI. 
21/1). 

La orizontul cronologic discutat, rotiţe de 
car apar în grupul Gornea-Foeni dih Oltenia3ll\ 
la Rogova Gud. Mehedinţi)3i1s, în grupul Sanislău . 
fiind găsit un fragment de cărucior şi rotiţe 
miniaturale3llG• De remarcat însă numărul extrem 
de redus al unor asemenea piese databile în 
Bronzul timpuriu, pe teritoriul României3117• 
Rotiţele descoperite în Transilvania puteau fi 
parte a unor cărucioare miniaturale, fapt sugerat 
de prezenţa în mediul Sanislău a unui astfel de 
vehicul miniatural sau puteau fi utilizate ca piese 
independente. 

301 Roman 1 984, p. 269-270; vezi şi Romal1, Nemeli 1 990 b, 
p. 36; Nemeli, Roman 1 994-1 995, p. 28. 
30} Popa 1 998, p. 70-71 .  
303 Cavruc 1997, p .  98, Fig. 5 / 1 ,  Cavruc, Cavruc 1997, p .  1 58, 
Fig. 4/4; RepArhCovasna 1998, p. 88, Fig. 20/ 1 .  
30.j Petre Govora 1 995, p .  39, Fig. 5/12. Piesa prezentată de 
Gh. Petre-Govora nu prezintă însă butuc, fapt ce o 
apropie, mai degrabă, de fusaiolele plate. 
30S Crăciul1escu 1999, p. 97. 
JO(, Bader 1978, p. 27, PI. VII/ 15; Nemeti, Roman 1994-1995, 
p. 27; 5chuster 1996, p. 1 1 7, PI. 6/3. 
307 Fapt ce reiese În mod evident din repertorierea realizată 
de C. Schuster (5 chuster 1996, p. 1 1 7- 137). 
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IV.4. Plastica zoomorfă 
IV.4. 1 .  S tatuete 
Foarte rar documentată pentru această 

secvenţă cronologică, plastica zoomorfă este 
cunoscută doar prin descoperirile de la Zoltan. 
Aici a fost găsit un singur exemplar ce redă, într
un stil naturalist, jumătatea anterioară a unui 
bovideu cu capul întors uşor spre stânga. 
Potrivit autorilor cercetării acesta ar ilustra un 
animal aflat în tracţiune care, fiind redat 
asimetric, ar fi fost "lipit" de un alt bovideu. 
Împreună cele două figurine, după logica 
prezentată formau o pereche de tauri ce erau 
înhămaţi la un vehicol308 (PI. 21/2). Datorită 
stării fragmentare a piesei această supoziţie este 
greu, totuşi, de demonstrat dar poate fi luată în 
calcul. 

IV.4.2. Aplica,tiiplastice 
La Haţeg-Câmpttl Mare a fost găsită . o 

aplicaţie plastică zoomorfă (considerată de 
bovideu) , tratată alături de materialul din 
Bronzul timpuriu3U9• Însă din descrierea piesei 
rezultă că aceasta este bine netezită la interior, 
detaliu ce indică faptul că fragmentul nu este 
desprins ci face parte dintr-un reclplent. 
Interpretarea piesei de la Haţeg întâmpină Însă 
mai multe dificultăti. Prima ar fi chiar contextul , 
descoperirii sale, într-o cercetare de suprafaţă. O 
altă dificultate este legată de precizarea tipului de 
reprezentare şi a tipului de recipient de la care 
provine. Din câte s-a publicat putem să afirmăm 
doar că nu suntem în faţa unei aplicaţii plastice 
desprinse şi, cu atât mai puţin, a unei statuete 
zoomorfe. Ar rămânea, prin urmare, varianta 
provenienţei sale dintr-un vas. Dar ce tip de vas? 
Intrucât pentru perioada discutată, cea a 
Bronzului timpuriu final, nu cunoaştem de pe 
teritoriul României astfel de aplicaţii precizarea 
este cu atât mai greu de făcut. Piesa de la Haţeg 

308 Cavruc 1997, p. 97-98, Fig. 5/2; Cavruc, Cavruc 1997, p. 
1 58, Fig. 4/5; RepArhCovasna 1 998, p. 88, Fig. 20/2. 
3m Roman, Diacollescu 1 999-2000, p. 99, PI. 1 /7. 
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se aseamana însă destul de bine cu o 
reprezentare de pe gâtui unui askoi atribuit 
culturii Flizesabony, la un orizont Koszider, 
descoperită la Tisz�fured (Ungaria)31 l 1, dar poate 
fi apropiată şi de o reprezentare zoomorfă de pe 
un vas din cadrul grupului Lăpuş'l 1 . În func�e 
de aceste simulitudini şi încadrare cronologică, 
reprezentarea de la Haţeg ar putea fi legată de o 
etapă de locuire mai târzie, de altfel documentată 
în aşezarea de pe Câmpul Mar/12• 

IV.5. Topoare miniaturale din lut ars 
Din aşezarea cercetată la Zoltan provin 

patru astfel de piese. Trei dintre ele provin din 
Complexul 1: un exemplar întreg, cu ceafa 
prelungă, rotunjită şi tăişul alungit, prevăzut cu o 
perforaţie transversală (pI. 21/5), un exemplar 
păstrat fragmentar din zona tăişului (PI. 21/3) şi 
un toporaş din care s-a păstrat doar "tăişul", 
până la partea unde s-a practicat perforaţia 
transversală313 (PI. 21/7). Un alt toporaş 
miniatural a fost găsit în stratul de cultură aflat 
deasupra complexului314. O piesă din Complexul 1 
ar putea fi inclusă în aceeaşi categorie31 5 (PI. 
21/6) . Astfel de piese se cunosc, spre exemplu, 
în număr ridicat chiar în sud-estul Transilvaniei 
într-o etapă mai timpurie a epocii bronzului, în 
cadrul culturilor Zăbala şi Schneckenberg3lG. 

IV.6. Fusaiole 
În legătură cu activită�le casnice ale torsului 

sunt fusaiolele. Cunoaştem doar un singur 

310 Kovd" 1 990, p. 9-20, Fig. 1 -5, descoperirea de la 
Tiszafiired fiind legată de influenfe sudice, egeo
anatoliene. 
.11 1 Komf 1 994, p. 1 0, PI. II/3, descoperirea de la Lăpuş 
provine dintr-o depunere rituală. 
3 1 1 RtJman, DiacollfSCu 1 999-2000, p. 99, PI. I I / 1 -3 .  
m Cavruc 1 997, p. 9 8 ,  Fig. 5 / 3 ,  7; Cavruc, Cavruc 1 997, p.  
1 58, Fig. 4/3, 8; RepArhCovaslla 1998, p.  8 8 ,  Fig. 20/5-7. 
3J.I Cavruc 1 997, p. 98, Fig. 5/5; Cavruc, Cavruc 1 997, p. 1 58, 
Fig. 4 / 1 0. 
m Cavru.·, Cavruc 1997, p. 1 58, Fig. 4/6. 
3 1 6  Szeke!J' 1 997, p. 3 1 ,  PI. XIX/5; X.XVIII/2-6; 
XLVIII/9. 
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exemplar, de formă bitronconică, aflat în 
aşezarea de la Zoltan3 1 7 (PI. 21/10). 

IV.7. Mosoare 
Este cunoscut un singur exemplar ce 

provine de la Zoltan318 (PI. 21/11). 
IV.8. Linguri 
Un fragment dintr-o lingură, ruptă în zona 

de pornire a cozii, pe suprafaţa căreia se află 
striuri scurte provine din nivelul de cultură al 
aşezării de la Miceşti-Czgaf/19 (pI. 31/6). O altă 
piesă de la Sebeş� Valea Janului ar putea apar�ne, 
posibil, unui artefact asemănător (PI. 11/3). 

IV.9. Obiecte din os 
IV.9 . 1 . S trapungatoare 
În cadrul locuirii de la Zoltan a fost 

descoperit un străpungă tor de os, cu partea 
activă în sec�une circulad'21 1 (PI. 21/8). 

IV.9.2. Daltiţa 
Un exemplar dintr-o dăltiţă de os, ruptă la 

partea superioară probabil în timpul folosirii 
sale, provine din locuirea apar�nând BT III de la 
Zoltan321 (PI. 21/9). 

Piese .lucrate din os sunt consemnate doar ca 
rarităti în aria Gornea-Foeni321. , 

IV.l0. Obiecte din piatră 
Numărul uneltelor litice cunoscut în această 

vreme este extrem de redus. Din locuirea de la 
Alba Iulia-Monolit provin un percutor şi două 
răzuitoare323 iar de la Zoltan sunt semnalate un 
percutor, unelte de silex, printre care şi un vârf 
de săgeată triunghiular, cu baza concavă şi 

317  Cavruc 1997, p. 97, Fig. 6 / 1 0; Cavruc, Cavruc 1997, p. 
1 58, Fig. 4/ 1 ;  RepArhCovaslla 1 998, p . .a8, Fig. 20/ 1 0. 
318  Cavruc 1997, p. 97, Fig. 5 / 1 1 ;  Cavruc, Cavruc 1 997, p. 
1 58, Fig. 4/2; RepArhCovaJ/1a 1 998, p. 88, Fig. 20/ 1 1 .  
3 19 Paul el alli 2002, PI. V/ l I .  
.110 Cavruc, Cavruc 1997, p .  1 58, Fig. 4/7; RepArhCovaslla 
1 998, p. 88, Fig. 20/8. 
311 Cavruc 1 997, p. 97, Fig. 5 /9; Cavruc, Cavruc 1 997, p. 1 58, 
Fig. 4/ 1 1 ; RepArbCovasna 1 998, p. 88, Fig. 20/9.  
311 Cunoscute din bordeiul de la Gornea- Vodmac (trei suie 
şi o spatulă din os şi un pumnal din corn de cerb) 
(Borolleallţ 1 971,  p. 5, 9,  PI. IX/1 -5). 
313 Moga el alii 2005, p. 5 1 .  
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marginile retuşate324• Unelte din silex sunt 
semnalate doar în Banat, la Gornea325 . 

IV.ll. Alte categorii de inventar 
O descoperire interesantă provine de la 

Zoltan şi constă dintr-o piesă cu secţiunea ovală, 
ruptă la ambele capete şi subţiată în zona de 
mijloc, decorată pe una din părţi cu o alveolă 
izolată de formă circulară326 (Pl. 21/4) . 
Funcţionalitatea acestui artefact poate fi greu 
intutta, putându-se avansa posibilitatea 
identificării sale cu un element de plastică 

f� l?7 antropomor a' - . 

V. Rit şi ritual funerar 
Sărăcia informaţiilor despre mormintele 

comunităţilor ce ocupau Transilvania la finele 
Bronzului timpuriu nu a permis încă o analiză a 
lor de ansamblu. Remarca potrivit căreia în 
cursul Bronzul timpuriu predomina ritul 
incineraţiei32x, deşi justă nu ne arată decât un 
stadiu al cercetărilor nedepăşit aproape deloc în 
ultimele decenii. Observăm însă, de la bun 
început, că datele publicate sunt confuze, fapt ce 
îngreunează considerabil efortul nostru. 

Practicile funerare de la finele Bronzului 
timpuriu sunt total necunoscute, situaţie valabilă 
atât pentru Transilvania, cât şi pentru Banat şi 
Oltenia, arie care se suprapune practic peste cea 
a manifestărillor reunite sub denumirea de grup 
Gornea-Foeni. 

În discuţie pentru această perioadă au fost 
luate, la un moment dat, mormintele ce 
formează necropola de incineraţie de la Bratei, 
dar asupra ei vom reveni ceva mai jos, într-un alt 

32� Cavruc 1 997, p. 97, Fig. 5/8; Cavruc 1 998, p. 30-31 .  
.m Boroneanţ 1971,  p. 5, 7. 
.>26 Cavruc 1 997, p. 98, Fig. 5/6; Cavruc, Cavruc 1 997, p. 1 58, 
Fig. 4/9; &pArhCovasna 1 998, p. 88, Fig. 20/4. 
m Deocamdată, pe teritoriul României pentru BT III se 
cunosc doar două reprezentări de picioare umane din 
aşezarea de la Orleşti (Pelre-Govora 1 988, Fig. 5/13,  1 7; 
Petre-Govora 1 995, Fig. 5/13, 1 7) .  
328 Roman 1 980, p. 1 8. 
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context, cel al Bronzului mijlociu329• În 
Transilvania, la Miceşti, a fost cercetată o aşezare 
caracterizată prin prezenţa decorului cu 
scrijelituri şi textil, aici fiind găsit şi un mormânt 
de înhumaţie în poziţie chircită depus direct pe 
solul steril, având ca inventar un fragment dintr
o buză de vas, atipică. Situaţia stratigrafică, 
alături de lipsa unui inventar funerar relevant fac 
însă greu de datat acest mormânt în Bronzul 
timpuriu, aşa cum s-a sugerat"". Oarecum mai 
clară pare a fi situaţia unui mormânt de 
incineraţie în groapă descoperit izolat într-un 
nivel cu materiale ornamentate cu măturicea la 
Galaţii Bistriţei. Dar şi aiCI lipsesc date 
suplimentare33! ,  completate doar de publicarea 
unei alte gropi, tot de aici, în care s-au găsit trei 
schelete de adulţi în poziţie chircită pe stânga, 
având ca inventar două vase, greu de încadrat 
A � 1 1 l ' 31' D � Insa cu tura -crono ogtc" -. aca aceste 
înmormântări sunt contemporane, ele atestă 
practicarea unui biritualism. 

La această vreme, la nord-vest de aria 
Gornea-Orleşti, grupul contemporan Sanislău 
reprezenta "o lume a incineraţiei"333, aşa cum 
rezultă pe baza necropolei cercetate . la 
Ciumeşti·;34 şi din mormintele izolate apărute la 
Săcuieni, Sălacea-Dealttl Vida, Foeni, Sanislău şi 
Pişcolt335• 

VI . Probleme de terminologie 

329 Roman 1 986, p. 45. 
330 Paul el a/ii 2002, p. 10, PI. II. 
33 1 Harhoiu 1979, p. 321 .  
332 Man·/les.-u 2003, p. 335, PI. �"\(YIII/1 1 - 12  . •  \utorul 
atribuie descoperirile fie eneoliticului fie Bronzului 
timpuriu. 
m Bader 1 978, p. 23; Roma/l, Nemeli 1 990 a, p. 42, 46; 
Nemell; Roman 1 994- 1995, p. 29, 3 1 ;  Gogâltan 2000, p. 125 . 
33� Ordentlich, Kacso 1 970, p. 49-63, Fig. 1 -5  . 
335 ;\formintele respective au fost datate şi încadrate 
cultural diferit, fiind atribuite fie fazei Otomani I, fie 
culturii Nir (Nemeli 1 969, p. 63-64, 66, PI. XV1/2; 
XVII/ 1 -6; Ordel/tlid), Kacso 1970, p. 50, nota 8; Bader 1978, 
p. 23-24, 39). P. Roman şi 1. Nemeti le atribuie fazei a II-a 
a culturii Nir (SanisIău) negând posibilitatea apartenenţei 
acestora la cultura Otomani (Roman, l\:emeti 1 990 b, p. 37). 
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Înainte de a trece la o analiză asupra 
materialului atribuit BT III din Transilvania şi a 
perioadei care îl precede şi îi urmează vedem 
strict necesară prezentarea modului în care în 
ultimul deceniu au fost denumite descoperirile 
cunoscute. 

Pentru prima oară, în anul 1 993, H. 
Ciugudean, pe fondul lipsei unor materiale şi 
studii adecvate care să acopere finalul Bronzului 
timpuriu din spaţiul intracarpatic va denumi 
descoperirile cunoscute la acea vreme cu 
termenul de "tip lemut-Uioara de jos"B6. Trei ani 
mai târziu, în lucrarea sa de doctorat, Ciugudean 
va opta pentru termenul simplificat de descoperin' 
de tip lemut/ grup lemut, prin care desemna 
materialele din Transilvania care prezentau 
analogii şi înrudiri cu cele din aria grupului 
Gornea-Orleşti337; terminologia, încadrarea şi 
legăturile culturale ale acestui grup au fost 
menţinute de autor şi în alte studii apărute 
ulterior338• Totuşi, acelaşi cercetător recunoaşte 
că situl eponim nu a furnizat nici un material 
bogat şi nici decor textilm, ultimul aspect 
definitoriu pentru includerea Iernutului în BT 
lII340• 

La scurt timp după definirea acestui grup, 
Zs. Szekely include Ternutul în BT III, văzut fie 
ca un "on'zont de tzp lemut", fie ca expresia unei 

.B6 Ciu.!,udeall 1993, p. 1 19. 
m Ciu.!,udeall 1996 a, p. 1 1 0-1 1 2. 
m Ciu.!,udeall 1998, p. 70-7 1 .  
.l39 Ciugudeall 2003, p .  1 04. 
340 Ni se' pare hazardată credinţa că noi cercetări la Iernut 
ar putea aduce, "lIeÎl1doieillic" (s. n.) şi descoperiri de 
ceramică ornamentată cu impresiuni textile (Petică, Alolnar 
2000, p. 341 , nota 42). Confuziile în determinarea şi 
încadrarea materialului după aşa-numitul "grup Iernut" 
pot fi numeroase. Spre exemplu, acestea au condus şi la 
includerea sitului de la Peştişu Mare-T ămă[filic în grupul 
Iernut, prin analogii cu descoperirile din staţiunile de la 
Iernut şi Gligoreşti (Romall, Diaeollescu 1999-2000, p. 1 03), 
alegere nu tocmai fericită, întrucât în aceste două situri 
lipseşte cu desăvârşire decorul textil. Trimiterea era 
corectă dacă se preciza că asemănările vizează doar decorul 
realizat cu măturicea. 
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"culturi de tip lemu!, Gomea-Vodneac" opera unor 
comunităţi de "t ip lemut-Zoltan "'4! . În acelaşi an, 
C. Schuster deosebeşte în Transilvania centrală 
şi de sud-est două grupuri distincte pentru BT 
III: grupul lemut şi grupul Zoltan,42. C. N. Rişcuţa 
discutând amforeta de la Teiuş o inludea într-un 
"orizont distinct al descopetirilor de tzp lemut",43. În 
acelaşi timp, G. T. Rustoiu discutând ceramica 
din BT III aflată în jurul Albei lulii o atribuie 
"descopen'nior de tip lemut",44. După demararea 
sondajelor de la Miceşti, autorii săpăturii atribuie 
iniţial materialul din Bronzul timpuriu "grupului 
lemut, ce reprezintă varianta tramilvăneană a 
on'zontttlui cultural Cornea-Or/eiti", pentru ca mai 
apoi să afirme că materialele sunt caracteristice 
" .  !. . G 0 ./ ·",45 onzontu uz omea- rtfftz . 

Reconsiderând descoperirile de la finele 
Bronzului timpuriu din sud-estul Transilvaniei, 
V. Cavruc, mal târziu împreună cu Gh. 
Dumitroaia contestă grupul Iernut, 
considerându-l insuficient documentae46 şi 
propun pentru acest spaţiu denumirea de "grup 
Zoltan "'47. 

Discutând realităţile de la sud de Carpaţi, R. 
Băjenaru vorbeşte iniţial de descoperiri "de tip . 
G 0 '/ ' l ,,14H 1 . omea- ne{tz- emut , pentru ca, u tenor, 
referindu-se la spaţiul sud-est transilvănean să 
folosească termenul de "descopeliri de tzp 
Zoltan "'49. 

Recent, FI. Gogâltan, referindu-se la 
ceramica de la Gligoreşti, spune că aceasta face 
legătura cu "aia numitele "descoperiri de tip 
lemut"'iI511, pentru ca în studiul din prezentul 

34 \  Szeke(y 1997, p. 51 -52. 
,42 SdJl/.fler 1997, p. 1 6 1 .  
343 Rifcu!a 1997-1998, p .  1 1 4. 
344 Rustoiu 1999 a, p. 97; Rus/oiu 1999 b, p. 7 1 ,  73. 
345 Paul el a/ii 2002, p. 1 2. 
,46 Cavrue 1997, p. 1 0 1 .  
347 Cavruc, Dumilroaia 2000, p .  1 33; Cavruc 2001 a, p .  55; 
Dumilroaia 2001 a, p. 20; Cavruc 2002, p. 90. 
.,4R Băjl!l1aru 1998, nota 42. 
349 Băjenaru 2002, p. 1 2 1 .  
'>50 Go.!,a/tall el a/ii 2004, p .  72. 
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volum să propună denumirea de "orizont Gomea
Or/efti-Alba Iulia-Zoltan ",S I .  

ZS. Molnar încadra initial materialele datate , 
în BT III de pe cursul Mureşului superior în 
cadrul descopen'rilor/ manifestănlor de tip Iemtltm. La 
puţin timp amendează acest termen şi propune 
folosirea denumirii de OIiZOl1t cu decor striat fi 
impresiuni textile, "până la clarificarea 
problemei,,353. 

Şi colegul C. Fântâneanu se situează pe 
pOZIţII similare pledând pentru reunirea 
"descoperirilor de tip Iernut", a celor de la 
Zoltan, dar cu excepţia, poate, a celor din nord
vestul României sub denumirea de grup cultural 
G 0 ·1 · ,54 omea- rteflt · . 

Pentru Crişana, S. Dumitraşcu lansează la 
finele anilor '80 termenul de "grup cultural Giriftl 
de Crif-Alceu ", denumire dată unor descoperiri 
din tell-ul de la Alceu unde într-o succesiune de 
trei niveluri, sub depunerile culturii Otomani 
apar numai materiale ceramice orr:amentate cu 
Besenstricb355 . 

Pentru noi, în anul 1 998, atunci când 
încercam o sinteză a noilor descoperiri de pe 
cursul mijlociu al Mureşului, BT III 
transilvănean era reprezentat într-o primă etapă 
de grupul Iernut,s6. Ulterior însă vom reveni şi 
vom renunţa la această denumire optând pentru 

d G O l ' 157 cea e grup ornea- r eştI . 

351 Gogâ/latl, Apai 2005, studiu în prezentul volum. 
.152 Mo/mir 2000, p. 38-39. 
35.1 Pefică, Mo/tlar 2000, p. 341 -
35� FâtltâJleatlu 2004, p. 38. 
355 Dumitra{CtI 1989, p. 123, 126. Din nefericire respectivele 
descoperiri îşi aşteaptă încă publicarea şi, aşa cum deja s-a 
remarcat, este greu de defInit ce reprezintă, în fapt, acest 
grup (Gogâ/latl 2000, p. 125, nota 37). După forma cănilor 
publicate din umplutura dintre nivelurile 1 şi 2 (Dumifra{cu 
1989, PI. VIII; IX/1) descoperirile de la Girişu de Criş par 
a se data spre fmele BT III şi preced îndeaproape cultura 
Otomani. 
356 Popa 1998, p. 79. 
357 Popa, Simitla 2004, p. 16 .  
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Specificăm, dacă mai era cazul, că aceste 
opinii au fost exprimate după propunerea 
utilizării, pentru Banat a denumirii de grup 
Gomea-Vodneac,s8 şi cea de grup Gomea-Orlqti 
cuprinzând şi descoperirile din nord-estul 
Olteniei3s9• 

Prezentarea acestor opinii o considerăm utilă 
în special pentru a demonstra diversitatea de 
termeni cu care s-a operat în ultimul deceniu 
doar În Transilvania pentru desemnarea a câteva 
zeci de puncte cu descoperiri, majoritatea 
Întâmplătoare. Nu dorim să comentăm cazurile 
de folosire a mai multor denumiri la acelaşi 
autor, în aceeaşi lucrare, fapt ce nu denotă, în 
plus� decât o sporită incosecvenţă. 

In concluzia celor prezentate se detaşează ca 
o remarcă generală opţiunea între denumirile de 
Gornea-Orleşti şi Iernut iar, mai nou, şi pentru 
cea de Zoltan. Nu lipsec nici "unificările" de 
terminologie văzute fie ca o realitate culturală, 
fie ca expresia unui orizont cronologic cu 
elemente de cultură materială comune. 

Întrucât descoperirile din sud-estul 
Transilvaniei sunt o prezenţă ce pare izolată (e 
posibil să fie datorată doar stadiului cercetărilor 
în zonă) nu vom lărgi comentariul asupra 
termenului de grup Zoltan. Deşi aici găsim o 
varietate a descoperirilor, am spune de invidiat 
comparativ cu restul Transilvaniei, pozIţIa 
periferică şi o ori-gine cel mai probabil sudică a 
acestui sit, diferită de restul arealului 
intracarpatic, îl recomandă pentru o discuţie 
separată (să nu uităm că ele provin doar dintr-un 
singur complex, pe baza căruia s-a definit un 
grup cultural!) . Cât priveşte termenul de grup 
Gornea-Orleşti acesta a intrat de multă vreme în 
literatura de specialitate şi a fost acceptat ca 
atare, fiind utilizat, cum am văzut şi pentru 
realităţile din Transilvania. 

.158 BoroJleal1! 1971 . 

. 159 Pefre-Go/Jora 1988, p. 1 46. 
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Problema principală o reprezintă folosirea în 
continuare a. denumirii de grup/descoperiri de tip 
Iemut. Atunci când a definit această manifestare 
culturală H. Ciugudean raporta descoperirile 
intracarpatice la cele de tip Gornea-Orleşti 
considerând reprezentative materialele aflate în 
situl de la Iernut, decorate cu măturicea. Însă, 
aşa cum remarca chiar autorul în cauză, de aici 
lipseşte decorul textil3Gi 1, definitoriu (s. n.) pentru ' 
etapa BT III, însă această situa�e nu ar 
reprezenta pentru autorul în discu�e un 
impediment în renunţarea la termenul de Iernut. 
Nu ştim însă cum au fost selectate în muzeul 
clujean cele 1 5  fragmente ceramice de la Iernut 
de restul săpăturii, dar ele pot să apar�nă, la fel 
de bine, unei perioade antm'oare BT III, 
asemănător celor de la Gligoreşti. Conştient de 
fragilitatea care i-a fost hărăzită acestui grup 
cultural, într-o ultimă intervenţie este invocat un 
alt argument de care ar trebui să se �nă neapărat 
seama, implacabil de această dată: trebuie să 
acceptăm denumirea de "descoperiri de tip Iemut", 
"plecând de la faptul elementar că primul sit În care au 

fost sesizate fi publicate materiale cer amice de acest gen a 
fost cel de la Iemut"'61. Dar şi acest ultim 

"invicibil" argument nu mai poate fi sus�nut 
întrucât lui H. Ciugudean i-au scăpat 
descoperirile publicate de D. Popescu încă din 
anul 1 925 (!) de la Lechinţa de Mureş, încadrate 
atunci, · unele dintre ele, corect în epoca 
bronzului362• Prin urmare şi principiul priorită�i 
ştiin�fice e de domeniul "stadiului cercetărilor" 
arheologului albaiulean. 

În consecinţă, considerăm că folosirea în 
continuare a termenului de grup/descoperiri de tip 
Iemut pentru întreg ansamblul descoperirilor 
databile la finele Bronzului timpuriu din 

. 160 Ciugudean 2003, p. 1 04. 
361 Ciugudean 2003, p. 1 04. 
. 162 Popescu 1925, p. 3 1 2, 321,  PI. I / 1 ;  YIII/4; X/ 1 ;  XI/2, 7 
(şi probabil PI. YIII/ 1 ,  7; XII/8; XlY /2). 
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Transilvania este, metodologic, greşită363• 
Realită�le culturale intracarpatice se prezintă în 
stadiul actual uşor diferite de restul areal ului de 
răspândire a acestui grup, date de natura 
fondului local pe care se grefează. Acest fap ar 
necesita adoptarea unei denumiri proprii. Dar, 
până în momentul apari�ei unui sit reprezentativ 
pentru finalul Bronzului timpuriu intracarpatic, 
pentru această secvenţă vom utiliza, cu excep�a 
unor situatii culturale net diferite, denumirea de , 
grup Gomea-Foeni, întrucât acoperă ambele 
subetape ale BT III atât din Oltenia şi Banat cât 
şi din Transilvania364• 

VII. Definirea ultimei etape a BT III din 
perspectiva istoriografiei 

Atunci când a definit etapa a III-a a 
Bronzului timpuriu de pe teritoriul României, P. 
Roman includea aiCI descoperirile de tip 
Gornea-Vodneac, pentru care erau caracteristice 
"o ceramică omamentată cu scrijelituri fi, mai ales (s. 
n.) prin impresiuni textile sub formă de fagure", 
produse Ce vor dăinui până la constituirea 
culturilor Bronzului clasic365• Pentru Banat, atât 
FI. Gogâltan cât şi M. Gumă includeau în ultima 
etapă a Bronzului timpuriu acele descoperiri 
particularizate prin asocierea decorului cu 
măturicea cu impresiunile textile366, ultimul autor 
subliniind faptul că "doar asocierea în acelafi context 
arheologic a elementelor de tip Besenstrich fi 
Textilmuster poate constitui indiciul relevant al unui 
anume orizont din BrOl1z!t! timpuriu ",67. De reţinut 

363 Vezi şi critica similară adusă de V. Cavruc (Cavruc 2002, 
p. 90) . 
J6� Singurul sit cercetat şi publicat din această perioadă 
care ar putea da denumirea faciesului transilvănean al 
grupului Gornea-Foeni este cel de la �Iiceşti-C{ga,re, dar 
aici, pe de o parte, lipsesc complexele de locuire, iar pe de 
alta ceramica aparţine doar sub etapei BT III b. În acelaşi 
timp, nu putem extinde denumirea de grup Zol/an asupra 
întregii Transilvanii . 
365 Roman 1986, p. 3 1 .  
1(,(, Gumă 1997, p. 26; Gogâltan 1999, p .  72, nota 427 . 
367 Gumă 1997, p. 27. 
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aceste definiri şi greutatea acordată prezenţei 
decorului textil, pentru discuţia pe care am 
purtat-o şi o vom purta în continuare. Nu 
întâmplător am insistat asupra acestor definiri 
date ultimei etape a BT, deoarece ele vin în 
completarea observaţiilor noastre de mai sus. 
După cum am văzut, H. Ciugudean, deşi se 
raliază fără rezerve acestei convenţii, denumeşte 
descoperirile transilvănene după situl de la 
Iernut, în care 'lipseşte tocmai componenta cea 
mai importantă a ecuaţiei: decorul textil368. 

Iniţial, K Horedt atribuia descoperirile de la 
Iernut unei faze Wietenberg I, paralelizându-Ie 
cu Otomani I şi T6szeg A_Nagyrev369• Publicând 
descoperirile din aşezarea de la Gornea, V. 
Boroneanţ lansează conceptul de grup Gornea
Vodneac ca o entitate distinctă, specifică 
sfârşitului Bronzului timpuriu din Banat, cu o 
evoluţie la nivel de T6szeg timpuriu370• 

Acum mai bine de un deceniu, 1. Andritoiu 
, 

propunea un sincronism între grupul" Şoimuş şi 
grupul Gornea-Orleşti, considerând, pe de altă 
parte că Bronzul mijlociu debutează în sud
vestul Transilvaniei cu faza Wietenberg 1I"71 . 

H. Ciugudean aprecia că în centrul şi sud
vestul Transilvaniei ceramica decorată cu 
scrijelituri gen "scoarţă de copac" este mai 
timpurie (Iernut şi Uioara de Jos), fiind urmată 
de materiale unde apare şi decorul textil 
(Lopadea Veche şi Teiuş) . Respectivele 
descoperiri s-ar data îndeosebi înainte de 
perioada Reinecke AI dar în parte sunt 
contemporane cu aceasta, luând sfârşit, în date 
absolute, în jurul a 2000/1 900 a. Chr.3i2. În 
acelaşi timp, autorul admitea, la rându-i, că pe 
cursul mijlociu al Mureşului cultura Wietenberg 
şi-ar începe evoluţia abia cu faza a II_am. 

368 Vezi Ciugudeoll 1996 a, p. 1 1 0-1 12. 
>69 Horedt 1960, p. 135. 
370 Boroneanţ 1971. 
371 Andrifoiu 1992, p. 26, 50. 
372 Ciugudeall 1993, p. 1 19; Ciugudeall 1996 a, p. 1 12, 145. 
m Ciugudean 1998, p. 7 1 .  
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M. Rotea împărţea Bronzul timpuriu din 
Transilvania centrală în trei etape (I-III), în 
ultima (BT III) evoluând exclusiv comunităţi ce 
utilizau ceramică striată şi textiIă374• Şi în opinia 
lui Zs. Molnar "penetraţia ceramial decorate cu 
Besenstrich fi impresiuni textile marchează debutul 
perioadei a treia a broni!'lui timpuriu românesc,, '>75. 

În privinţa aşa-zisului "grup Zoltan" din 
sud-estul Transilvaniei, acesta este văzut de V. 
Cavruc ca imediat ulterior culturii 
Schneckenberg şi parţial contemporan culturii 
Ciomortan376• 

Pentru Banatul românesc FI. Gogâltan 
împarte mai recent BT III în două subetape (III 
a şi III b) . Stratigrafia sitului de la Foeni-Cimitirul 
Ortodox ne indică existenta unui nivel de locuire , 
Gornea-Orleşti pur suprapus de un nivel atribuit 
subetapei BT III b, ce conţine şi numeroase 
materiale de tip Mureş 1. Grupul Gornea-Orleşti 
ar fi ocupat în BT III întreg Banatul românesc, 
cu excepţia extremităţii vestice şi a cursului 
inferior al Mureşului, ocupat de comunităţile 
Mureş timpurii. Preluând din opiniile lui M. 
Gumă autorul consideră că în BT III a din Banat 
ar putea fi inclus orizontul de tip Foeni-Ocne/e 
Mari, în timp ce în BT III b descoperirile din 
orizontul de tip Gomea-OrleftP' sesizând 
diferenţe notabile Între aşezările din câmpie şi 
cele din zona muntoasă378• Contestă includerea 
de către Gh. Lazarovici a bordeiului de la 
Gornea la vreme de T6szeg A şi invocă 
materiale din nivelul Foeni II, Gornea- Vodneac 
ce ar prezenta legături cu Verbicioara timpurie 
din Oltenia379• Evoluţia BT III din Banat este 
paralelizată cu cea mai mare parte a perioadei 

374 Rotea 1993 a, p. 84. 
375 MO/Ilar 2000, p. 37. 
376 CaVrllf 2002, p. 90. 
m Gogâltall 1999, p. 7 1 ,  nota 427; 203-204; Gogâ/tan 2001, 
p. 291 -292. lni�al se optase pentru o etapă finală (III) fără 
subdivizări (v. Gogâ/tan 1996, p. 47). 
m Gogâlton 1996, p. 46. 
m Gogâltoll 1999, p. 204-205. 
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Reinecke Bz: AI din Europa centrală3811• Datele 
1 4C corectate dendrocronologic pentru aşezarea 
contemporană grupului Gornea-Orleşti de la 
Zornice (Slovenia) indică data de 21 50 B. e, o 
dată apropiată fiind stabilită şi pentru faza 
timpurie a culturii Hatvan381 • 

O periodizare a Bronzului timpuriu din 
Banat o datorăm şi lui M. Gumă. Acesta îl 
împărţea în două orizonturi/ faze distincte. 
Ultima dintre ele (II) corespunzând etapelor I II 
din periodizările lui P. Roman şi FI. Gogâltan a 
fost subdivizată în două subetape: II a, în care 
era inclus orizontul Foeni-Ocnele Mari şi 
descoperirile Mureş timpurii şi Il b, căruia îi 
aparţineau descoperirile Gornea-Orleşti târzii, 
alături de o parte a descoperirilor Mureş 1 b382• 
Printre siturile mai timpurii ale etapei a Il-a (II 
a) , M. Gumă includea pe cele de la Foeni
Cimitirul Ortodox, Giroc-Mescal, Foeni-Sdla! şi 
probabil Silagiu-Pâpora, la sfârşitul acestui 
orizontul sau imediat ulterior plasând şi Bordeiul 
1 de la Valea Timişului-Rovind. Descoperirile 
enumerate preced faza Reinecke Bz. AI şi sunt 
contemporane cu Nagyrev timpuriu. În subetapa 
II b data locuirea de la Gornea- Vodneac, 
descoperirile de tip Cicir-Socodor şi Mureş 1 b. 
Faza târzie Gornea-Orleşti putea fi 
contemporană cu manifestările Mureş 1 b din 
nordul Banatului, în cadrul cărora apar inciziile 
dispuse în arcade şi ghirlande383• Pentru acestea 
din urmă M. Gumă va utiliza termenul de grup 
Corneşti-Crvenka, incluzând aici într-o fază 
timpurie şi materialele de tip Cicir-Socodor şi le 
data undeva la începutul fazei Reinecke Bz. AI , 
la vreme de Nagyrev târziu-Hatvan timpuriu; 
sfârşitul Bronzului timpuriu ar corespunde unei 
date situate în jurul a 1 800-1 700 a. Chr.384. 

3811 Gogâ/tan 1998, p. 1 95-1 96; Gogâ!/an 1999, p. 72. 
381 Gogâ/lall 1998, p. 1 95-1 96; Gogâ!tan 1999, p. 72-73. 
382 Gumă 1997, p. 26, 32, 34, 37. 
3Kl Gumă 1997, p. 28, 30, 36-37. 
. \R4 Gumă 1997, p. 36-37, 39. 
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În legătură cu decorul realizat cu pieptenele, 
foarte rar asociat celui cu măturicea, M. Gumă îl 
semnala ca frecvent întâlnit în primele trei 
niveluri din tell-ul de la Socodor385. Autorul în 
cauză data aceste niveluri într-o perioadă imediat 
ulterioară descoperirilor de tip Foeni386, deci 
contemporan cu descoperirile Gornea-Orleşti 
târzii. 

Gh. Lazarovici distingea acum aproape două 
decenii în cadrul Bronzului timpuriu din Banat şi 
Transilvania patru etape de evoluţie, în etapa a 
2-a incluzând apariţia ornamentării cu măturicea 
iar în a 3-a cea cu impresiuni textile. 
Descoperirile de la Iernut erau încadrate în 
ultima etapă (4) . Acum situa şi descoperirile de 
la Gornea387, la nivel de Taszeg A şi specifica 
lipsa de corului textil388. Cele patru etape sunt 
însă amalgamate şi, pentru perioada finală, ele 
sunt depăşite de stadiul actual al cercetărilor. 

Opiniile mai recente ale aceluiaşi arheolog 
sunt mai nuanţate şi mai aproape de realităţile 
arheologice decât de cele teoretice. O etapă mai 
timpurie a descoperirilor din Banat şi Oltenia ar 
fi reprezentată de ceramica de la Silagiu şi Parţa 
unde apar, alături de decorul cu măturicea, vase 
prevăzute cu perforaţii sub buză şi decorul 
şnurat389• Situaţia este explicată printr-o dăinuire 
a elementelor Glina târzii până la apariţia 
ceramicii striate3911; de altfel o astfel de opinie a 
fost sustinută de Gh. Petre-Govora cu mult 

, 

m PoPCJCu 1956, p. 46-55, Fig. 7/3-5, 9-10, 13, 15; 8/1 -2, 
12-13; 1 1 /4; 12/12, 15, 1 �  13/1� 21 /2, 10, 13-1-5; 22/1 ,  
3 ,  12; 23/1 -9, 1 1 ; 24/8; 27/1 -2, 630/9. Decorul sa-iat 
dispare cu totul însă abia la adâncimea 0,40 m, ce 
corespunde ultimului nivel (nivelul V). 
.\86 Gumă 1997, p. 28. 
387 Discuţia s-a purtat îndeosebi pe inventarul bord ei ului 
de la Gornea- Vodtleac cercetat parţial de V. Boroneanţ şi 
golit ulterior de Gh. Lazarovici. Vezi şi U:::;.um el a/ii 1973, 
atribuit iniţial culturii Periam (I-IV)-Otomani 1. 
388 Lazarovici 1987, p. 84-85. 
389 La:::;.aroviâ 1987, p. 85; Lazarovici, Sfetcu 1990, 53-54, Fig. 
5/5-6, 1 0- 1 1 ;  La:::;.arovici 1998 b, p. 49. 
390 Lazaroviei 1998 a, p. 49; Lazarovici 1998 b, p. 50 . 
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timp înainte391 • În aceeaşi secvenţă include Şl 
unele materiale considerate mai vechi de la 
Gornea392. În schimb, contrar opiniilor 
formulate de M. Gumă, situl de la Giroc este 
plasat într-o etapă mai târzie393• Nu am înţeles 
exact succesiunea propusă de Lazarovici 
descoperirilor datate în BT III din Banat şi 
Oltenia, care are două sau trei (?) etape, în ultima 
accep�une cu o evoluţie timpurie Cornea-Zoltan, 
definită prin · numărul restrâns al ceramicii cu 
decor textil394, o etapă de mijloc, Foeni şi o alta 
târzie, probabil de tip Or/e!ti. Descoperirile sunt 
paralelizate cu T6szeg A 195. Referindu-se la 
Transilvania, Gh. Lazarovici afirmă că 
materialele decorate de alCi sunt mai târzii, 
probabil în raport cu cele de la Gornea, 
considerate timpuri?96. 

În Oltenia purtătorii ceramlCll decorate cu 
"măturicea" vor determina sfârşitul evoluţiei 
culturii Glina, vreme în care se apreciază că în 
zona de nord-est a Munteniei se va forma grupul 
Odaia Turcului 197. Însă în statiunea de la , 
Ostrovul Corbului, ultimul nivel de locuire Glina 
este suprapus, în sectorul B de o depunere de tip 
Odaia Turcului, peste care avem materiale 
Vecina-Bubaj III şi, mai apoi, Gornea-Orleşti39H• 
Prin urmare, raportându-ne la această 
stratigrafie, grupul Odaia Turcului apare mai 
vechi decât descoperirile de tip Gornea-Orleşti. 
Care este atunci raportul dintre descoperirile de 
la Bârseşti şi Locusteni pentru care s-au invocat 
analogii în grupul Odaia Turcului399 cu grupul 

391 Petre 1 976, p. 20. 
Jn La::;.aroviti 1 998 a, p. 42-43, 54. 
m La::;.aroviti 1998 b, p. 50. 
. 19� I--t1::;.arovici 1998 b, p. 51 .  
39'; La::;.aro/Jiâ 1998 a, p. 50. Lipseşte ultima parte a textului 
tipărit, unde bănuim doar din context că se dorea a fi 
trecut Or/efti. 
.1% La::;.arovici 1 998 a, p. 54. 
197 Biijenaru 1 995, p. 1 83; Bajenaru 1 998, p. 4; Biijenaru 2002, 
p. 1 12. 
3% Bajellaru 2002, p. 120. 
. 199 Bajenaru 2002, p. 121 ,  nota 61, Fig. 1 1 / 1 -2. 

80 

ceramlCll striate şi cu impresiuni textile? Dacă 
vom privi punctele de vedere recent exprimate 
pentru spa�ul Munteniei, vom vedea că R. 
Băjenaru pune la îndoială caracterul de sine 
stătător al grupului Gornea-Orleşti, vorbind de o 
ceramicd de tip Cornea-Or/e!ti care ar putea 
reprezenta, de fapt, o componentă a primelor 
faze ale culturii Verbicioara �« ); pe aceeaşi pozi�e 
se situase anterior şi FI. Ridiche�l1 . Pentru al� 
cercetători acest grup, de sine stătător, va sta la 
geneza culturii V erbicioara �)2. Oricum în Oltenia 
aspectul Orleşti al grupului Gornea-Foeni 
demonstrează o evoluţie târzie. Ea poate fi 
judecată şi din perspectiva prezenţei în aşezarea 
de la Silea-Or/e!ti a două "capete de băţ"�)3, piese 
ce vor deveni specifice, prin excelenţă, 
Bronzului mijlociu�)4. Recent, în zona bazinului 
Oltului inferior, dispariţia grupului Gornea
Orleşti este pusă pe seama formării culturii 
Verbicioara, la vreme de Reinecke Bz A2�)5. 

Astfel, prin prisma celor prezentate, poate fi 
acceptată denumirea de grup Cornea-Or/fIti ca 
acoperind întreaga realitate a BT III din 
Transilvania? Cel pu�n din punctul de vedere 

�IIII Bajenaru 2002, p. 120. 
�()l Ridiche 200 1 ,  p. 34, 36. Cei doi autori reactualizează o 
problematică în liniile ei majore rezolvată. Nu credem că 
astăzi se mai poate discuta în aceşti termeni, cu atât mai 
mult cu cât individualizarea descoperirilor de tip Gornea
Foeni este evidentă. Cităm aici doar din remarca foarte 
bună a regretatului ;\1. Gumă: 'Vaton'ta caraderului lor 
tran �;:jton'u de la man!/estarile Bron::;.ului mijlodu, multe din 
descoperirile care-i pot fi atn·buite au fost adesea integrate umi pnme 
faze a .'lJlturilor reprezentative pentru perioada mijlocie a epocii 
brofl:;,ului (Otomani I, T/erbicioara 1, Vatina timpurie sau Balta 
Sarata 1)" (Guma 1 997, p. 32) . 
.1112 Petre-Govora 1 987, p. 1 1 7; Petre-Govora 1 988, p. 146. 
�I).l Petre-Govora 1 988, Fig. 7/12, 14; Petre-Govora 1 995, Fig . 
7 / 1 2, 14. Piesele swH incluse greşit de descoperitor în 
rândul fusaiolelor. 
�Il.l Cele mai numeroase exemplare se vor regăsi, ulterior, 
în aria culturii Wietenberg, unde devin unul dintre 
elementele caracteristice acestei culturi; vezi în acest sens 
Cbidiofal1 1 980, p. 50; Boroflka 1 99-+, p. 1 70-1 72; Rustoiu 
1 995; AI/dri!oiu, Rustoiu 1 997, p. 29 . 

+(1'; Fân!iÎmaflu 200-+, p. 38. 
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sustinut de M. Gumă răspunsul este nu (l) şi 
ace�sta chiar pentru Banat. În concluziile sale 
regretatul cercetător conchidea că cele două faze 
ale Bronzului timpuriu final din Banat sunt 
((oarecum distincte atât din punct de vedere cronologic cât 
Ii cultural""I lG. Prin urmare, dacă ne raliem acestor 
opinii, despre un grup propriu-zis Gornea-Foeni 
putem vorbi doar pentru ultima subetapă (BT II  
b la Gumă, BT III  b la Gogâltan) . Credem totuşi 
că nu se poate discuta de diferenţe culturale între 
orizonturile Foeni-Ocnele Mari şi Cornea-Orlelti ci 
doar de ordin cronologic. Pozi�a mai târzie a 
etapei Gornea-Orleşti poate fi sus�nută şi de 
prezenţa unei străchini tronconice cu un mic 
lob, precum cea de la Gornea4< 17, în necropola F 
de la Gemeinlebarn (Austria) , în acest ultim caz 
d � . 

1 4<18 ecorata pe corp cu pleptene e . 
În aceste circumstanţe mai potrivită ar fi 

folosirea termenului de grup Gornea-Foeni pentru 
a marca atât cele două etape de evolu�e internă 
(notate de noi cu 1 şi II), evidenţiate în Banat, 
Oltenia şi Transilvania, cât şi regiunea (Banatul) 
care filtrează şi propagă elementele central
europene spre estul Bazinului carpatic. 

Referindu-ne acum strict la ceramică, 
subliniem că specia ornamentată cu măturicea 
sau cu pieptenele atunci când este tratată 
separat, nu poa.te constitui un element cu valoare 
cronologică sau culturală, în sine, realitate de 
altfel subliniată4\19. Ea apare în spa�ul românesc 
în medii culturale diferite de-a lungul epocii 
bronzului, începând cu perioada sa timpurie şi 
continuând până în cea târzie, cum ar fi în aria 
S . d S . L� 41 \1 C h� l  41 1 N 41 2  UClU e us  Ş I  apuş , e a uţ  , oua ş .  

4 1 3 a . .  

�OG Gumă 1997, p. 30. 
�07 Gumă 1997, PI. XI/2. 
�08 Neugebauer 1994, p. 91 ,  Fig. 1 1 /8. 
�09 BoroJfka 1994, p. 207; Ro/ea 2000, p. 3 1 .  
4\0 Vezi, spre exemplu, &csrJ 1990, p .  81 ,  Fig. 5/1 -4, 6-7; 
6/1-3, 5-7, 9-12, 14- 18; 7/3, 7-1 1 ;  9/4-6; 10/1,  7, 8, 10;  
Nemeti 1990, p. 29, Fig. 5/6, 10;  7/9; 1 2/3; 15/14; 1 9/ 1 1 ;  
&cso 1 993 b, p .  30, PI. 1/8-9, 21 , 30; 11/17, 19; IIl/4, 7; 
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VIII. Câteva aspecte privind unele 
descoperiri de la finele BT II transilvănean 

O înţelegere a fenomenului Besenstrich und 
Textilmuster în Transilvania nu poate fi realizată 
fără a fi reevaluat, dintr-o altă perspectivă, finalul 
BT II .  Aici avem în vedere câteva situri atribuite 
unei evoluţii târzii Şoimuş sau Copăceni. 

Originea grupului Cornea-Foeni 
La momentul definirii sale, grupului Gornea

Orleşti i-au fost căutate două componente 
principale, una Coţofeni şi alta Glina
Schneckenberg41\ cu un posibil aport vestic şi 
nord-vestic, prima astăzi imposibil de acceptat. 

H. Ciugudean pornind de la distribu�a 
chorologică a ceramicii Besenstn'ch und Textilmuster 
pe teritoriul României trage concluzia că direc�a 
de propagare a acesteia este dinspre vest, 
trădând legături cu manifestările din ana 
culturilor Nagyrev şi Hatvan415• 

FI. Gogâltan a expus două teorii cu privire la 
geneza acestui grup: una ce pledează pentru o 
origine locală, cu un proces similar celui de 
apari�e a culturii Hatvan şi care ar cuprinde estul 
Ungariei şi vestul României şi o altă ipoteză ce ar 

IV /1 ,  4, 8, 20, 22, 25; V /2, 7, 1 6-17;  VI/3, 5,-6, 14, 16;  
VII/l ,  10, 12-13; VIII/2, 4,  6, 1 1 ; IX/3; X/2, 7; XI/l ,  6,  
8,  1 1 -12; XII/6, 20; XIII/5, 10, 1 2-14; &cso 1994, p. 1 1 -
12, PI. II/6-8; III/2, 8-9; IV / 1 -6; BoroJfka 1994, p. 207; 
Gogâltan, [sac 1995, p. 9, PI. 1/2-4; II/2-5; III/1 -4, 6; IV /3, 
8-9; V/1-8; ; VII/l -4; VIIII/l 1 ;  X/4; &cso 1999, p. 1 1 8, 
Fig. 3/3; 4/7-9; Bejillariu 2003 a, p. 66-70, PI. 2/4-6; 3/2, 
5, 7; 4/3; 6/2 etc. 
m Bejillariu, Loko 1996, p. 13, PI. V /5-6; VI/5; VII/4; 
&cso 1997, p. 87, PI. V /6, 10;  VIII/4, 1. 
m Lozarovici 1998 a, p. 48; Lozarovici 1998 b, p. 50; 
Marinescu 1988, p. 22-23, PI. V/3; VII/6; Marinescu 1993, 
p. 5, Pl. 11/1;  Bădău-lVieltmberger 1994, p. 152, PI. IX/2-3, 
5; XI/4; XVI/1 -2. 
m De exemplu în aşezările considerate iniţial Otomani de 
la Deuş, Căprioara sau Bădeni (Lozarovici 1971, p. 71 -72, 
78, Fig. 3/13-14, 1 8; Lo::provict� Milea 1976, nota 15; 
Lozarovici 1997, p. 16) sau din Ha .. \, de la Oarda (Rustoiu 
2000, p. 162-164, PI. PI. 1/1 -2, 5-8; 11/1 -4, 7, 9, III/3). 
�1� Petre-Govora 1988, p. 146. 
�15  Ciugudean 1996 a, p. 1 1 2. 



Cristian I. Popa 

susţine posibilitatea penetram unor grupuri 
alogene dinspre zona central-nordică a Ungariei, 
cunoscând o evoluţie separată de cea a culturii 
Hatvan41G. Aceasta după ce iniţial referindu-se la 
grupul Gornea-Orleşti din Banat îl considera 
"reprezentat de comunităţi nordice strâns legate 
de mediul cultural Hatvan, ajunse în Banat şi 
Crişana cândva pe parcursul subetapei BT III 
417 a . 

Cu referire la aşezarea atribuită grupului 
Gornea-Orleşti de la Ostrovul Corbului, P. 
Roman aprecia că aceasta a luat naştere în urma 
unei migra ţii vestice, fie de-a lungul Dunării, fie 
dinspre nord-vest, peste Banat, Crişana şi 
regiunile est-ungare. Aici locuirea Gornea-Foeni. 
suprapunea depuneri de tip Vecina-Bubanj III41 8• 

Am expus în consideraţiile referitoare la 
habitat faptul că formele joase de relief preferate 
pe parcursul BT III ar putea constitui şi 
reflectarea unei "colonizări" de populaţie, cu o 
origine în câmpia joasă a Ungariei sau a 
Banatului. Observatia noastră ar veni în opozitie , , 

cu opinia potrivit căreia în spatele acestui 
fenomen s-ar ascunde doar migraţia unei 
maniere de decorare a ceramicii nu şi de 
populaţie419• Însă credem că putem avea pentru 
arealul cultural central-european încă un pandant 
în Transilvania, nu doar pentru cultura materială, 
ci şi pentru tipul de ha:bitat. Prezenţa la 1-'1iceşti a 
unui fragment ceramic pictat cu grafi t421 I  poate 
susţine punctul nostru de vedere, ştiut fiind 
faptul că acest mineral se cunoştea, exploata şi 
folosea încă din antichitate în sudul Boemiei şi 
Austriei, vestul Moraviei şi probabil în 
Slovacia 421 . 

Originea precisă şi întregul fond cultural din 
care se naşte grupul Gornea-Foeni nu pot fi 

�1 6  Gogâltan 2000, p. 1 24. 
m Gogâ/tan 1999, p. 204. 
m Roman 1996, p. 31-32. 
m Vulpe 2001 c, p. 269-270. 
�20 Rustoiu 1999 a, p. 97, PI. II/12. 
�21 Rustoiu 1993, p. 1 33, nota 38. 
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precizate în momentul de faţă. În Oltenia, dar şi 
în Banat, un aport local poate fi întrevăzut din 
partea culturii Glina care, în Transilvania 
lipseşte. Realităţile transilvănene ne indică un alt 
fond, pe care vom încerca doar să îl evidenţiem, 
fără a avea pretenţia de a-l defini, întrucât 
descoperirile sunt fie inedite, fie insuficiente. 

Orizontul descoperinlor de tip Gligorqti-Valea 
Janului 

Situaţia pare a se schimba în Transilvania, în 
sensul integrării Transilvaniei în curentele de 
manifestare vestică, central-europeană, încă de la 
finele BT II, când se constituie aşezări precum 
cele de la Gligoreşti, Războieni sau Sebeş- Valea 
Janului. În cadrul acestora este prezentă, în 
abundenţă, ceramică decorată cu măturicea, 
alături de cea specifică centrului Transilvaniei, cu 
o coloratura distinctă fată de manifestările , 
"clasice", Copăceni sau Şoimuş. Astfel de situri 
se concentrează pe cursul mijlociu al Mureşului 
lipsind deocamdată în zonele de deal şi munte, 
dar cu "ramuri" şi spre alte zone, documentate 
în sud la Bratei- Valea BtlZdultli. 

Iniţial, descoperirile de la Gligoreşti-Holoame 
au fost incluse de M. Rotea în rândul celor de tip 
Copăceni422• Dar, aşa cum menţionau şi 
semnatarii ultimului raport al săpăturilor de la 
Gligoreşti, secvenţele cronologice sau culturale 
din acest sit sunt greu de sesizat stratigrafic423 şi, 
am completa noi complexele cercetate aici oferă 
o situaţie identică424• În consecinţă, se apreciază 
că materialul ce se datează în Bronzul timpuriu 
de pe Holoame ar face "Iegattlra Între descoperinle de 
tip Livezile fi afa numitele "descoperiri de tip lemut"", 
putând fi observate similitudini numeroase cu 
ceramica de tip Copăceni şi cu orizontul 
ceramlCll decorate cu "măturicea" sau 
"pieptenele"; elementele tipice Şoimuş lipsesc, 

m Ro/ea 1993 a, p. 75, Fig. 1 ,  poz. 15. 
m Gogâ/tan et a/ii 2004, p. 72. 
m Aducem mulţumirile noastre colegului FI. Gogâltan 
pentru permisiunea de a studia materialul de la Gligoreşti. 
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dar sunt unele materiale oarecum 
asemănătoare 425. 

Prin prisma descoperirilor din orizontul 
Gligoreşti-Valea Janului, putem întrezări un 
moment de contact / interferentă între 

, 

manifestarea / manifestările de pe cursul râului 
Mureş şi arealul cultural central-european. 
Suntem încă precauţi în a defini exact fondul 
local la acest moment cronologic, dar din ce 
avem documentat la ora actuală se poate aprecia 
că el este unul Copăceni, aflat într-o fază târzie 
de evoluţie, precum la Gligoreşti şi Războieni, la 
nivel de BT II b. Această supoziţie pare întărită 
şi de prezenţa vaselor decorate cu măturicea 
având pe buza îngroşată alveole ce amintesc de 
impresiunile circulare de tip Copăceni, de la 
Limba şi Chiuza. Însă până la nuanţarea cu date 
convingătoare a relaţiei Şoimuş-Copăceni 
discuţia este dificil de purtat. Nu este exclus ca o 
situatie culturală similară să avem şi la Cuci, 
aşez�re aflată la doar 2 km de Iernut426• Într-unul 
din complexele de la Gligoreşti avem asociate 
atât vase cu "manşetă" cât şi ceramică decorată 
cu faseicule de incizii trasate cu un pieptene (PI. 
7/8-10). Astfel · de asocieri între decorul cu 
măturicea, buze îngroşate cu alveole, brâie 
simple în relief grupate vertical câte trei, precum 
la Gligoreşti427 întâlnim în Ungaria începând cu 
grupul Mak6, la Ibrony-Aparta428• Şi la Miceşti
Cigafe, pe lângă lotul de materiale decorate în 
tehnica Besenstric/J ulld Textilmuster se cunosc buze 
de vase cu "manşetă", dar ele provin din 
cercetări de suprafaţă429, astfel încât nu pot intra 
în discutia de fată. , , 

�2S Gogâ/lal/ el alti 2004, p. 72. 
�26 Unde autorul pom'6neşte de un strat cu material 
ceramic striat, alături de ceramică atribuită atunci unui 
facies vestic al culturii Schneckenberg (V/assa 1974, p. 
410) .  
m Gogâ/tall el a/ii 2003, Fig. 12/3. 
m Ka/icZ 1968, p. 68, PI. x..,'UV /19, 21 -22. 
m RJlJioiu 1999 a, p. 95, PI. 1I/4. 
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Punctul nostru de vedere nu ar constitui, de 
altfel, o noutate întrucât, indirect, s-a scris deja 
despre existenţa unui orizont cultural, în care au 
fost incluse siturile de la Alba Iulia, Tărtăria, 
Berghin şi, eventual, Gligoreşti şi nivelul 
superior de la Deva-Magna Cun'a databil la sfârşit 
de BT II (atribuite însă Şoimuşului târziu), 
contemporan cu Odaia Turcului IV şi Mureş 1 
b 4'0. Dar acest orizont, pe care noi îl numim de 
tip Gligorqti-Valea janului are mai mult o valoare 
cronologică decât culturală. De remarcat că 
multe dintre elementele specifice pentru BT II b 
din centrul şi sud-vestul Transilvaniei (buzele 
teşite orizontal, în formă T, căni cu toarta 
supraînălţată, decorul de tip arici şi ornamente 
formate din striuri) se regăsesc la Odaia Turcului 
IV4.11 . 

De acest orizont au fost legate şi străchinile 
cu corp bitronconic şi buza puternic evazată, ce 
depăşeşte diametrul corpului, întâlnite pe 
Mureşul mijlociu la Alba Iulia-Str. Sinaia432, 
GI' . H I 4"\3 • Ai d C - · 414 IgoreştJ- . otoame · ·  ŞI U - etaţuze ·  . 
Remarcăm .însă că exemplarul din aşezarea 
Şoimuş de la Alba Iulia (I.JI. 1/3) întâlnită şi în 
situl cu elemente Copăceni, dar fără materiale 
tipice Şoimuş (!) de la Gligoreşti (pI. 1/4) nu 
demonstrează decât o evoluţie în paralel, la un 
moment dat, a celor două manifestări culturale 
(Şoimuş şi Copăceni) în cadrul unor graniţe se 
pare destul de labile, greu de trasat în momentul 
de faţă. Descoperirea străchinii de la Gligoreşti 
într-o groapă, alături de alte materiale specifice 
BT II, dar fără ceramică striată4.15 ne poate indica 
un paralelism al sitului de la Alba Iulia cu un 
orizont mai vechi de la Gligoreşti (nu cel mai 
recent!) anterior descoperirilor de tip Gligoreşti-

�:lll Ri,rcuţa 1997-1998, p. 1 07. O pozi�e similară la 
Ciugudeall 2003, p. 203. 
�31 Bajellam 2002, p. 1 1 1 . 
m Ciugudeall 1988, p. 1 7- 18, Fig. 2/8. 
m Gogâ/ta/1, Florea 1994, p. 32, Fig. 5/3. 
m Ciugudeal/ 2003, p. 92, 1 03, Fig. 2/5. 
HS Gogâ/tall, F/orea 1994, p. 32, Fig. 5/2-3; 6/1 -8. 
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Valea Janului. Prin urmare credem că situl de la 
Gligoreşti are o evolu�e mai lungă, posterioară 
aşezărilor în care apar elemente Şoimuş, precum 
vasele cu buza în formă de T. Acest tip de vas îl 
regăsim în linii asemănătoare şi în descoperirile 
gen Odaia Turcului rv416, dar cu deosebirea că 
de la umăr în jos strachina este faţetată (Pl. 1/1) 
similar unor exemplare din aşezarea de la 
Pancevo (Serbia)437 (Pl. 1/2). R. Băjenaru data 
greşit descoperirea de la Pancevo şi, implicit cea 
de la Odaia Turcului în BT III43R, acestea fiind 
contemporane, în realitate cu BT II b (Gogâltan) 
din Banat şi Transilvania. 

În momentul de fată, relatiile Transilvaniei , , 
cu Bronzul timpuriu extracarpatic nu sunt încă 
pe deplin lămurite · şi exploatate. Explicarea 
acestora ar oferi unele răspunsuri referitoare la 
schimbările produse la finele BT II intracarpatic 
şi la plasarea cronologică a orizontului 
Gligoreşti-Valea J anului. 

În accep�unea lui Al. V ulpe, în estul 
Transilvaniei şi Muntenia posterior culturii Glina 
vor evolua grupurile Odaia Turcului şi Năeni
Schneckenberg B439• Finalul Bronzului timpuriu 
din Muntenia este acoperit în opinia lui R. 
Băjenaru de manifestări de tip Odaia Turcului 
IV (posterioare celor de tip Glina) urmate apoi 
de cele de tip Monteoru IC4•3-IC:, şi de tip 
Bungetu44ll• Pentru primul grup s-a pledat 
pertinent în favoarea constituirii sale ca rezultat 
�l unor puternice influenţe culturale balcanice441 • 
In să, pentru C. Schuster în zona bazinului 
Argeşului şi Ialomiţei superioare lipsesc locuiri 
certe din BT III, aspectul Odaia Turcului şi 
orizontul mormintelor în cistă apar�nând BT II 

m Băjamm 2002, Fig. 1 5/ 12. 
m Gdki-Slanimirov 1996, p. 71 ,  Pi. 1/4; II/7. 
m Băjenam 2002, p. 121 .  
m Vulpe 1997, p .  45-46. 
440 Bajenam 2002, p. 121 . 
��1 Băjellam 2002, p. 122. 
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b, fiind contemporane cu grupul Şoimuş, Nir II 
şi grupul Zoltan (?!)�2. 

Racordarea Bronzului timpuriu transilvănean 
la descoperirile din nivelul IV de la Odaia 
Turcului se poate realiza şi prin prisma altor 
artefacte, decât cele tocmai menţionate. De la 
Tărtăria, H. Ciugudean publică o cană cu toarta 
supraînălţată pentru care, de altfel, evoca 
legăturile cu spa�ul extracarpatic44' (Pl. 2/2), 
unde apar astfel de exemplare la Odaia Turcului 
IV444 d . A • 1 1 1 b d i N  v • Z - 445 , ar ŞI In nIve u e a aenI- anoaga , 
în nivelul IC

4 1 de la Sărata Monteoru446, în 
orizontul mormintelor în cistă din nordul 
Munteniei447 ori în cadrul grupul Edineţ din 
nordul Moldovei44R• Traiectul circulatiei unor 

, 

astfel de bunuri este jalonat de torţile-melc 
întâlnite la Sf. Gheorghe-Orkli şi de unele 
descoperiri din teU-urile sud-dunărene449• O altă 
cană de acelaşi tip a fost găsită însă şi în situl de 
la Gligoreşti-Holoame45< 1 (Pl. 2/1). Dacă 
raportăm această ultimă descoperire la 
stratigrafia publicată451 putem aprecia că provine 
din partea superioară a nivelului databil în 

. Bronzul timpuriu, ce aparţine orizontului 
Gligoreşti-Valea J anului. 

În partea de sud-vest a Transilvaniei, sub 
aspect cultural, dominant în BT II pare a fi fost 
grupul Şoimuş. Cât de târziu a evoluat însă acest 
grup? 

H2 Schuster 1997, p. 1 56, 1 63. 
.i�3 Ciugudean 1991, p. 1 1 1, Fig. 26/3; Ciugudean 2003, p. 103. 
m Vulpe 1991 ,  Fig. 1 /5-6, 8; S,husler 1997, Fig. 75/2-3; 
Bqjenam 2002, 1 1 0, Fig. 5/5-6 (incluse în rândul cupelor). 
��5 Băjenam 2002, p. 1 1 7. 
��6 Vulpe 1991 ,  Fig. 2/1 -2, 5. 
447 Schusfer 1997, p. 123. 
448 Dergacev 1994, Fig. 7/23; Schusfer 1997, p. 1 29. 
m Vezi Bqjenam 2002, p. 122 şi nota 68. 
�5(J Descoperire inedită, pusă cu amabilitate la dispozi�e de 
colegul Fi. Gogâltan. Cana, de culoare neagră la interior şi 
cu slip brun, lustruit, la exterior a fost descoperită în S 
1/ 1 994, m. 4-6, la adâncimea de 0,40-0,60 m. 
451 Gogâltan el a/ii 2004, p. 65, PI. I. 
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PI. 1 Ceramică din Bronzul timpuriu de la Odaia Turcului (1), Pancevo (2) , Alba Iulia (3) , 
Gligoreşti (4) , Aiud (5) (1 - după R. Băjenaru; 2 - după S. Grcki-Stanimirov; 3 - după H. Ciugudean; 4 - după FI. Gogâltan, G. Florea) 
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o etapă recentă a acestuia a fost des 
invocată prin raportarea, îndeosebi, la "importul 
de tip Nir II/SanisIău" de la Ţebea452• Un alt 
element considerat de noi mai demult ca specific 
acestei etape Şoimuş târzii453 sunt scrijeliturile 
realizate pe interiorul unor vase uzuale, prezente 
chiar în aşezarea eponimă454, pe care le legam de 
lumea nord-vestică a grupului Sanislău455, astăzi 
văzându-le mai aproape de grupul Nyrseg. 

Cele mai caracteristice elemente Şoimuş 
rămân însă buzele vaselor îngroşate sub forma 
literei T, întâlnite în spaţiul transilvănean în 
bazinul mijlociu al Mureşului456• 1. Andriţoiu 
releva pentru acest tip ceramic o origine sudică 
sau o preluare din mediul Coţofeni457, H. 
Ciugudean găsindu-le corespondenţe în nivelul 
din Bronzul timpuriu de la Kastanas45R, unde se 
întâlnesc în nivelurile 27_24459• Materiale 
asemănătoare au fost evidenţiate şi în cadrul 
nivelului IV de la Odaia Turcului4(,11 şi în situl 
eponim de pe Schneckenberg 461 , fapt· ce indică, 

�52 Alldri/oiu 1988, p. 1 3; Alldriţoiu 1989, p. 44, 48, 55, Fig. 
V/14; Ciugudeafl 1991 ,  p. 108; AI/rlri/oiu 1992, p. 24, 26, 
Fig. 7/14; NemtIi, Roman 199.:/.-1995, p. 30; Ciugudean 1996 
a, p. 144. 
45\ Popa/998, p. 68-69. 
I;� Alldri{oil,ţ 1989, p. 44, Fig. IV /1 ;  \-Il/I0; Andri/oiu 
1992, p. 24, PI. 6/ 1 ;  9/10; Ciligudeall 1996 a, Fig. 73/ 1 ,  10.  
După cum deja am subliniat, pentru BT III decorarea cu 
scrijelituri pe interiorul vaselor devine o caracteristică a 
multor aşezări transilvănene. 
�5; Bader 1978, p. 26. 
�;6 Afldfi/oiu 1989, p. 43, 52, nota 44, Fig. V1/4; \TII/6, 8; 
Alldri/oiu 1992, p. 22, PI. 9/6, 8; Ciugudeall 1996 a, p. 103, 
Fig. 60/3-4; 61 /8; 73/1 5; 74/1 9; 79/1 ;  80/1 1 ;  Popa 1998, 
p. 51 ,  Pl. II/3; fu/m/a 1998, p. 1 1 3, Fig. 6/.3-4; 7/2-3, 5; 
1 1 /7-8. 
.si AI/dn/oiu 1989, nota 52; Alldri/oil,( 1992, nota 1 62. 
�;B Ciugudeall 1996 a, p. 103. 
�;9 Asia/lis 1985, PI. 2/1; 10/10; 15/4. 
�6() Bijenam 2002, p. 1 10, Fig. 5/1 -3; 13/3. Autorul 
vorbeşte de castroane cu buza teşită orizontal. 
�61 BijeJ1am 2002, p. 1 1 9, nota 49. _-\utorul include în 
descoperirile de ceramică decorate în manieră Năeni
Schneckenberg şi apariţiile din sud-estul Transilvaniei. 
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în acest caz, o modă întâlnită pe arii geografice 
largi462. 

Legăturile cu manifestările culturale ale 
Bronzului timpuriu din nord-vestul României 
deşi au fost adesea invocate nu întotdeauna au 
fost şi corect apreciate, îndeosebi în privinţa 
valorii lor cronologice. Pentru acest spaţiu 
deocamdată singurele grupuri definite ca 
specifice pentru finalul BT II şi BT III sunt 
Nyirseg şi Sanislău. Descoperirile de tip Nyirseg, 
văzute de T. Bader ca o primă fază a culturii Nir 
se pare că acoperă o secvenţă temporală de 
scurtă durată care, în zona Tisei ar fi înlocuită 
prin descoperirile caracterizate prin prezenţa 
decorului texti146\ odată cu apariţia Sanislăului. 

Aşa-zisul "import de tip Nir II/Sanislău" de 
la Ţebea a creat deja destule confuzii în rândul 
specialiştilor. Pe baza acestuia grupul Şoimuş a 
fost paralelizat cu grupul Sanislău, grupul 
Gornea-Orleşti, Nagyrev târziu (f6szeg At64, 
datare care ne-a determinat şi pe noi, la un 
moment dat, să includem greşit faza târzie a 
grupului Şoimuş în BT III465• Această 
paralelizare a fost, pe bună dreptate criticată466. 
Importurile invocate în datarea grupului 
Sanislău, ne referim doar la cele de pe teritoriul 
României credem, încă o dată, că sunt 
neconcludente, din două motive: 

1 .  Fragmentul ceramic descoperit în aşezarea 
Şoimuş de la Ţebea şi apreciat drept import din 
aria Nir II/Sanislău nu credem că aparţine 
acestui ultim mediu cultural ci grupului 
Ş . 467 olmuş ; 

�62 "-\lte analogii şi discuţii, a se vedea în studiul semnat de 
FI. Gogâltan şi E. "-\pai din prezentul volum. 
�6.1 Roman, Nemeti 1990 b, p. 37 . 
�(,� Roman, Nemeti 1990 a, p. 42. 
�(,; Popa 1998, p. 69, 79. 
�66 Vezi Gogâllafl 1999, p. 72. 
�67 Ornamentul prezent pe fragmentul ceramic des invocat 
pentru datarea târzie a grupului Şoimuş este format dintr
o combinaţie de brâie simple, slab reliefate, pe care s-au 
realizat impresiuni de formă vag triunghiulară şi, în opinia 
noastră, cu totul întâmplătoare. O manieră sinlilară celei 
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2. Singurul fragment cerarruc tipic, de origine 
nord-vestică, cel de la Ampoiţa, aflat în pozi�e 
secundară în mantaua tumulului n4('X este 
omamentat cu triunghiuri imprimate de-a lungul 
unei linii incizate trasoare, tip de decor considerat 
de către P. Roman şi 1. Nemeti ca unul caracteristic 
pentru aşa-numitul Nir 1 b, etapă care ar anunţa In 
mod direct apari�a olăriei de tip Sanilsău469. In 
consecinţă, prin motivistica sa, fragmentul de la 
Ampoiţa trebuie atribuit nu grupului Sanislău, ci 
unei etape târzii a grupului Nyirseg. 

Totuşi, cele două fragmente, indiferent de 
aparteneţa lor culturală, se datează pe parcursul 
BT II, însă nu pot oferi repere sigure nici în 
datarea grupului Nyirseg47t 1, nici în a cea a 
grupurilor Şoimuş sau Copăceni. Decorul cu 
impresiuni triunghiulare pe umăr întâlnit în situl 
de la Gligoreşti-Holoame47 1 cât şi cele două 
descoperiri similare de la Zoltan472 (PI. 20/16, 
20) nu pot fi puse pe seama grupului Sanislău, 
cu toate că ornamentarea interiorului vaselor în 
această manieră este întâlnită în aria sa din nord
vestul Românieim. 

În câteva aşezări datate în etapa finală a BT 
II din centrul şi sud-vestul Transilvaniei, precum 
la Gligoreşti474 (PI. 2/1), Pianu de Josm (PI. 
2/2), Tureni (PI. 2/4)476 şi Şibot477 (PI. 2/5) 

de la Tebea, ce nu are de-a face cu grupul Sanislău este 
întâlnită, de altfel, şi în aşezarea Şoimuş de la Deva-Magl/a 
Curia (RifCuţa 1998 a, Fig. 12/5). 
468 Ciugudean 1991 ,  p. 108, Fig. 22/12 .  
469 Roman, Nemeli 1990 b, p. 36. 
470 Fragmentul de la :\mpoiţa provine probabil dintr-un 
nivel anterior celui de ridicare a movilei funerare 
(Ciugudean 1996, p. 32). 
m Gogâ/lan el a/ii 2004, Fig. 1 1 /2. 
m Cavruc 1997, p. 1 00, Fig. 14/ 10; 1 5/7; Cavruc, C:avruc 
1997, p. 1 60, Fig. 1 1 / 10; RepArbCovaS/la 1998, p. 88, Fig. 
21 / 10.  
m Nemeli, Roman 1994-1995, p. 26. 
m Gogâltan, Florea 1994, p. 33, Pl. 1 2/7. 
47S Ciugudeall, Florea 1995, p.  59, Fig. 2/8; Ciugudeall 1996 a, 
p. 106, Fig. 78/8. 
476 Czi<gudeal/ 1996 a, Fig. 84/ 10. 
m Popa 1998, p. 50, Pl. IV / 4. 
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întâlnim pe ceramică o motivistică formată din 
incizii paralele în zig-zag flancate de mici. 
impresiuni circulare sau crestături, dispuse pe 
umărul unor vase. Apariţia motivisticii incizate 
(excluzând tehnica Besmtrich sau Kammstrich) pe 
ceramica de la finele BT II nu a generat încă o 
discuţie, deşi raritatea ei este evidentă. Cele mai 
bune analogii şi singurele pe care le cunoaştem 
ne sunt oferite de ceramica monteoreană 
timpurie, în cadrul căreia constituie un element 
caracteristic etapei lC3478, dar cu o apari�e chiar 
mai timpurie (PI. 2/6-7). Poate nu lipsit de 
semnifica�e este faptul că o asemenea 
motivistică apare şi în sud-estul Transilvaniei, la 
Leţ (PI. 2/5) şi Dalnic (PI. 2/8) la nivel de 
Monteoru le" dar mediul cultural în care ele 
apar, ca importuri, este neclar479• Tot de mediul 
monteorean am putea lega şi o toartă cu umeri la 
bază, specifică ceramicii Monteoru, din aşezarea 
de la Războieni (PI. 2/10). O descoperire de 
acest gen provine chiar din Transilvania, fiind 
semnalată în situl de la Sf. Gheorghe-Orkii, la 
vreme de ' Monteoru lC/gol (PI. 2/9). 
Descoperirile Monteoru din acest ultim sit au 
fost legate de ceramlca de tip Năeni
Schneckenberg48\ astfel încât toarta de la 
Războieni poate fi ataşată ultimului orizont al 
Bronzului timpuriu de aici, contemporan cu 
ceramica decorată cu măturicea. Problemele care 
apar sunt legate de sincronizarea culturii 
Schneckenberg cu Monteoru lC

4
, contestată de 

V. Cavruc, care atrage atenţia asupra faptului că 
în depunerile din această subetapă de la Sărata 
Monteoru apar materiale care permit o 
sincronizare cu grupul Ciomortan482, grup care 

m Zaharia 1990 b, p. 42, Fig. 6/4; 1 0/2; 1 5/3; 1 6/6-7; 
17 /2, 4; 22/3; 25/ 1 8. _-\utoarea il descrie ca decor în 
căpnon. 
m Zahana 1990 a, p. 35-36, Fig. 1 /6, 8. 
480 Zabaria 1990 a, p. 34, Fig. 2/9. 
4HJ Zabana 1990 b, p. 34-35. 
482 C:avruc 2002, p. 91 .  O primă îndoială exprimată la Cavruc 
1997, p. l0 1 .  
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nu este exclus totuşi ' să-şi înceapă evoluţia la 
;lcest moment. 

Poate fi, astfel, avansată o sincronizare a 
orizontului Gligoreşti-Valea Janului cu etapa 
Monteoru IC

4
, în cadrul căreia noile elemente 

aduse în discutie pe directia est-vest din acest 
, 

, 
mediu cultural să influenteze zona central-

, 

transilvăneană? Este o întrebare fără un răspuns 
concret, dar cu o bază în enunţul ei. 

Etapa de trecere de la BT II la BT III în 
Transilvania pare a fi marcată şi de alte produse 
specifice, prin excelenţă, spaţiul vestic. Curentul 
cultural ce aduce cu sine ornamentarea ceramicii 
cu "mături cea" s-ar putea face răspunzător şi de 
penetrarea în Transilvania a vaselor cu decor de tip 
"arici", întâlnite la Cicău-Să!ift/83 şi în nivelul II al 
aşezării de la Cuciulata48\ dar credem, cel puţin 
pentru acest spaţiu, la o vreme anterioară BT III. 
O proeminenţă izolată apare şi pe interiorul unui 
vas de la Gligoreşti, a cărui suprafaţă exterioară 
este acoperită cu scrijelituri realizate 'cu măturicea 
(pI. 7/7). Proeminenţe izolate, asociate cu acest 
tip de decor, sunt semnalate timpuriu, de altfel, în 
aria grupului Nyirseg485. 

Pe teritoriul României decorul de tip arici, 
repertoriat de R. Băjenaru48(' apare în aria nord
vestică, în descoperiri ale grupului Nyirseg, la 
P· 1 487 , . S . 1- 1 B 488 S . 1- 489 . IŞCO t , In ana arus au, a erea , arus au ŞI 
F· M' 4911 ' ''O . 1" 1 S- l  491 Inteuşu IC , In tomaru , a a acea , 

483 Ciugudean 1997, Foto 52; Ciugudean 2003, p. 97-98. 
�l\-I Bqjenam 1996, p. 314, Fig. 2/10. Fragmentul a fost 
publicat iniţial de Gh. Bichir, care îl atribuia locuirii 
Schneckenberg B (Bicbir 1962, Fig. 1 0/5) . 
485 K.o/ic� 1968, p. 68, Pl. XXVI/7. Un alt fragment similar, 
din această lucrare (pl. x..'G'UI/20), poate aparţine şi 
culturii Hatvan; Bader 1978, p. 26, Pl. " I/18. 
4SG Yezi discuţia şi aria de răspândire a decorului de tip 
arici la Bajenam 1996, p. 313-323, Fig. 3; Bijenam 2002, p. 
125, nota 84. 
�SÎ Rnman, Nimeti 1986, p. 205, Fig. 5/2; Bijenam 1996, p. 
315, Fig. 1)5, decorul de tip arici acoperă doar suprafaţa 
interioară a vasului, exteriorul flind decorat cu scrijelituri. 
4SS Bader 1978, p. 26, Pl. YI/ 1 8. 
�89 Bader 1978, p. 26, Pl. IX/8, 1 0. 
m Bader 1978, p. 26, Pl. IX/7. 
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Otomani492, Săcuieni493 iar la sud de Carpaţi în 
aşezările Monteoru IC4, de la Sărata Monteoru494 
. N - . Z - 495 Od ' T l '496 O ŞI aeru - anoaga , ala urcu Ul . 

concentrare a vaselor cu acest decor se constată 
în zona de nord-est a Ungariei, pe cursul mijlociu 
al Tisei, unde apar în siturile de la Fels6dobsza, 
Galgamacsa, Hatvan, Hernadkak, Nyfregyhaza, 
Szihalom, Tarcal, Tiszaflired, Tiszakarad, 
Tiszaorveny, Tibolddaroc (Ungariat97• La acestea 
s-ar putea alătura fragmentele din nivelul IV de la 
Lerna (Grecia/98 şi o descoperire izolată din tell-

l d l R k . , Bul . 499 U e a az oparuca In gana . 
Însă raportarea descoperirilor din sudul 

României la cele din nord-estul Ungariei, credem că 
trebuie racută cu precauţie, existând diferenţe 
cronologice notabile, chiar N. Kalicz atribuind 
unele materiale, e adevărat fuă context sigur, 
culturii Nyirseg51�1. Descoperirile din zona de nord
est a Munteniei au fost legate de un orizont sincron 
nivelului IV de la Odaia Turcului, unde apare (se 
pare pe trei fragmente ceramice) şi decorul striat5t l l .  

�9 1 Cbidiofan 1980, p.  94; Bijellam 1996, p.  315 .  :\tribuite 
iniţial culturii Otomani (Ordellt/ith 1972, p. 73, PI. 1 1 /2; 
Cbidioran 19N, Pl. II/ l ;  Bader 1978, p. 49, PI. 29/9). 
m Bajellam 1996, p. 314. 
m Bijenam 1996, p. 315, Fig. 1 /5 . . \tl1buit iniţial fazei 
Otomani 1 (Bader 1978, p. 44, Pl. 16/12).  
m Bajellam 1996, p. 314, Fig. 2/3. 
�9S Bijetlam 1996, p. 314. 
496 Tudor 1983, Fig. 2/14, 17; Bqjellam 1 996, p. 314, Fig. 
1/2-4; Scbuster 1997, Fig. 73/3; 137/3. 
m Vezi Balcizs 1907, Fig. 23; K.olti� 1968, p. 66-68, 1 1 6-1 1 7, 
199, 121 , 124, 127, 144, 1 81 ,  Pl. 23/24; 27/10; 58/8; 60/6; 
61 /5, 7-8; 80/1 ;  92/5; 99/20; 103/15-16; 1 17/4; Bona 1992, 
Fig. 6; Bijenam 1996, p. 315, 317, Fig. 1/1 ;  2/1-2, 4-9. 
m Bijetlam 2002, Fig. 14/5-6. 
-199 De/eu 1981 ,  Fig. 41 .  De aici provine un fragment 
ceramic decorat cu gurguie atribuit, larg, epocii bronzului. 
R. Băjenaru mai atrage atenţia şi asupra unei alte 
descoperiri, tot din Bulgaria, de la Junatice, ce a fost 
atribuită Însă epocii fierului (Bijellam 1996, nota 1) .  
soo K.olicZ 1968, p. 68, 77, Pl. x..XYIl/ 10. 
SOI Bijenam 1996, p. 317; Bdjmam 2002, p. 1 1 1 .  Striurile pe 
ceramica din nivelul IY de la Odaia Turcului ar putea fi 
rezultatul influenţei grupului Gomea-Foeni din Oltenia, dacă 
acceptăm paralelismul Între cele două manifestări culturale. 
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Pl. 2 Ceramică din Bronzul timpuriu transilvănean: Gligoreşti (1), Pianu de Jos (2) , Şibot (3), Tureni 
(4) , Războieni (1 0) şi din cultura Monteoru: Sf. Gheorghe (5, 9), Sărata Monteoru (6-7), Dalnic (8) (1 -
după Fl. Gogâltan, G. Florea; 2, 4 - după H. Ciugudean; 3 - după C. 1. Popa; 6- 10  - după E. Zaharia) 
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PI. 3 Căni din Bronzul timpuriu: Gligoreşti (1); Tărtăria (2) ; Odaia Turcului IV (3) (1 - după FI. 
Gogâltan; 2 - după H. Ciugudean; 3-4 - după R. Băjenaru) 
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PI. 4 Vase cu tub din Bronzul timpuriu: Meteş (1 -2), Năeni (3) , Ciungi (3) , Rapoltu Mare (6), Zlatna 
(7) şi din Bronzul mijlociu: Peşteana (4) (1 -2 după H. Ciugudean; 3 - după Al. Vulpe, V. Drâmboceanu) 
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PL 5 Ceramică din Bronzul timpuriu de la Cicău (1 -2, 6), loc necunoscut (3), Cuciulata (4), Berghin (5) 
(1 -2 - după H. Ciugudean; 4 - după Gh. Bichir; 5 - după C. N. Rişcuţa; 6 - după 1. Winkler, M. Ta1cics) 
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Pl. 6 Ceramică din Bronzul timpuriu: Şoimuş (1 -2), Ampoiţa (3) , Copşa Mică (4, 14) ,  Uioara de Jos 
(5) , Galaţii Bistriţei (6) , Ciumăfaia (7) , Limba (8), Teiuş (1 0), Bădeni (1 1 -1 3) (1 -2 - după 1. Andriţoiu; 3, 
5, 8, 10 - după H. Ciugudean; 4, 14 - după M. Blăjan; 6, 9 - după G. Marinescu; 7 - după Z. Szekely; 

1 1 - 1 2  - după N. Boroffka; 1 3  - după Gh. Lazarovici, Z. 11ilea) 
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Pl. 7 Ceramică din Bronzul timpuriu de la Gligoreşti-Holoame (după FI. Gogâltan) 
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Pl. 8 Ceramică din Bronzul timpuriu de la Războieni 
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Pl. 9 Ceramică din Bronzul timpuriu de la Războieni 
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Pl. 10 Ceramică din Bronzul timpuriu de la Sebeş- Valea Jan"lui 
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PI. 11 Ceramică din Bronzul timpuriu de la Sebeş- T/alea Janului 

97 



OI I I 

86 

\ 

i I J I 
i I 

( 
\ i --------------------_. � ------'� --.. _ •• � •. � •. �/... -----------.------------,' 

-o 



�Iodificări culturale la [malul Bronzului timpuriu şi începutul Bronzului mijlociu în Transilvania 

\ \ 

6 

.-TI I I 1 1  

o S em I \ 15 

Pl. 13 Ceramică din Bronzul timpuriu de la Bratei- Va/ea BuZdu/ui 
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Cât priveşte piesele transilvănene, acestea 
comportă câteva discuţii. Vasul de la Cicău, 
inclus de H. Ciugudean în rândul acestor 
descoperiri provine dintr-o aşezare în cadrul 
căreia materialul aparţine BT II, cu elemente 
culturale de tip CopăceniS<l2 (Pl. 5/6). 
Fragmentul ceramic de la Cuciulata, găsit în 
nivelul II  de pe Plefifa Pietroasă diferă de restul 
materialelor cunoscute, proeminenţele fiind mult 
mai rotunjite şi lucrate îngrijit (Pl. 5/4), aspect 
asupra căruia s-a atras atenţia. El pare să aparţină 
unui orizont posterior locuirii Schneckenberg, 
fiind datat la vreme de Odaia Turcului lVStI3, dar 
credem că nu poate fi alăturat descoperirilor cu 
decor de tip arici "clasice", ci este mai timpuriu. 
În manieră absolut identică şi, se pare cu un 
profil identic, este un alt fragment ceramic inedit 
păstrat în Muzeul din Sebeş, cu loc de 
descoperire necunoscut (Pl. 5/3)S<l4. 

Conexiunile cu spaţiul sudic, de această dată 
sud-dunărean, sunt sugerate şi de .prezenţa în 
Bronzul timpuriu a vaselor cu tubS< ls. Până nu 
demult singura descoperire nord-dunăreană 
atribuită acestui orizont era cea de la Năeni-
C r SO() 1 Od ' T I ' Ills4I7 l' Otarea , a vreme ala urcu Ul . ntre 
timp, două fragmente ale unor astfel de vase au 
fost publicate de la Meteş-Piatra Pqterii, aflate 

502 Vezi Ro/ea 1993 a, p. 75, Fig. 1 ,  poz. 1 1 ,  Pl. X. 
5113 Beijenaru 1996, p. 317-31 9, Fig. 2/10. 
51J� Descoperirea se păstrează alături de alte materiale 
provenite din colecţii mai vechi, unele constituite cu 
materiale din sud-estul Transilvaniei. Recent am făcut 
cunoscute materialele din Bronzul timpuriu provenite de 
la Braşov-Gesprengberg şi Dea/ul de Piatră (Popa 2001-2002, p. 
79, Pl. VI/1 -3, 5-6), de unde ar putea proveni şi acest 
fragment. 
,0, Asemenea recipiente, miniaturale, se cunosc la nord de 
Dunăre încă din perioada eneolitică, atribuindu-li-se fie un 
rol pediatric, fie unul ritual (vezi Cut"of 1974, 125-130). La 
aceeaşi vreme se cunosc şi în Bulgaria (Draganov 1995, Fig. 
2/4; 4/8; 10/10. 
506 Vulpe, Drâ",boceanu 1981 ,  p. 173, Fig. 9/6; Băjellaru 
2002, p. 123, Fig. 12/ 1 .  
507 Bqjellaru 2002, p .  123. 

1 00 

într-un context de BT IIs4 IS (Pl. 4/1-2), deci 
sincron celui de la Năeni (Pl. 4/3). La acestea 
mai poate fi alăturat şi vasul întreg cu tub 
publicat mai demult de la Ciungi- Valea ReaS09. În 
momentul de fată suntem în măsură să , 
semnalăm alte trei exemplare din Transilvania. 
Unul dintre acestea provine de undeva din 
apropierea Zlatnei şi făcea parte dintr-un 
recipient de mari dimensiunis i i l  (Pl. 4/7). Un alt 
fragment, dintr-un vas mai mic, având tubul 
plasat sub buză provine din aşezarea de la 

'11 ' 
Rapoltu Mare-Şeghi" (Pl. 4/6). In fine, cea de-a 
treia piesă provine din săpăturile noastre de la 
Peşteana-Măgureauă Gud. Hunedoara) , unde sub 
nivelul unei locuinţe Balta Sărată a fost găsit un 
fragment de vas, din care se păstrează doar o 
parte a tubuluis:2 (Pl. 4/4). Contextele culturale 
în care au apărut vasele cu tub din aria 
intracarpatică nu evidenţiază relaţionări exacte 

50S Ciugudeall 1996 a, Fig. 46/8; Ciugudeall 2003, p. 94, Fig. 
3/3; 6/10. 
509 V/assa 1964, p. 357, Fig. 2/1 ,  atribuie vasul culturii 
BodrogkereszciI. Lotul de aici este neunitar, din el făcând 
parte şi ceramică de tip Coţofeni şi Wietenberg (V/assa 
1964, Fig. 2/2; 3/3-5). _\tribuirea sa Bronzului timpuriu s
a făcut iniţial de către P. Roman (Roman 1976, p. 61) şi, 
ulterior, de alţi cercetători (Andriţoitt 1978, p. 66; Rii<,u!a 
2000, p. 208, nota 36 lasă de înţeles că vasul se asociază cu 
ceramica din faza Coţofeni III b). Facem precizarea că 
descoperirea provine de pe raza cătunului Ciungi (corn. 
Romos), întrucât în literatura de specialitate s-a încetăţenit 
doar toponimul Va/ea Rea. 
5 111 Fragmentul se păstrează în colecţia Casei de Cultură 
din Zlatna şi a fost găsit, alături de alte materiale din 
Bronzul timpuriu (o amforetă şi un fragment cu "creastă 
de cocoş") într-un punct ce astăzi nu mai poate fi precizat 
cu exactitate. Lotul se pare că reprezintă o donaţie făcută 
de 1. T. Lipovan. 
5 1 1 Descoperirea provine dintr-o săpătură inedită efectuată 
de 1. .\ndriţoiu, fiind găsit în S III, o 1-2, la adâncimea de 
- 0,10-0,60 m. Din Bronzul timpuriu provin alte câteva 
fragmente ce pot fi plasate în BT II, dar şi ceramică 
decorată cu măturicea sau impresiuni textile; pentru 
ultimele, vezi Popa 1998, p. 53, Pl. X/6-7. 
5 12 Fragmentul provine din S II, fiind găsit la adâncimea de 
0,55 m, la baza stratului de cultură din epoca bronzului, 
sub o locuinţă de tip Balta Sărată II. 
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cu situaţia din siturile investigate. Astfel, la 
Meteş locuirea nu poate depăşi în nici un caz 
limita superioară a BT II, chiar din contră pare 
cea mai timpurie51 3; la fel este situaţia cu 
descoperirea din zona Zlatnei, unde nu avem 
documentate aşezări mai târzii de BT II. În 
schimb, la Peşteana vasul cu tub provine dintr
un context databil cert la începutul Bronzului 
mijlociu. 

Am adus în discuţie acest gen de descoperiri, 
în virtutea discutării recente a vasului cu tub de 
la Năeni-Co/area, în care se încerca definirea unei 
"mode" sudice la finele Bronzului timpuriu, 
receptată la nivelul comunităţilor Odaia 
Turcului, dintr-un mediu cultural balcanic mare 
consumator de astfel de produse51 4• Cel puţin în 
situaţia de faţă, descoperirile transilvănene nu 
pot fi interpretate în contextul evoluţiei 
preconizate pentru Muntenia şi, prin urmare, nu 
confirmă un scenariu propus ariei grupului 
Odaia Turcului. Transilvania a cunoscut cel 
puţin la fel de timpuriu astfel de bunuri, probabil 
pe aceeaşi fiii eră sudică51 5 şi le-a utilizat până la 
începutul Bronzul mijlociu51 G• 

Alte bunuri de origine sudică sunt străchinile 
cu buza lăţită prevăzute cu creste de la Cicău-

513 Recent H. Ciugudean încadrează descoperirile de aici 
Într-o etapă Copăceni timpurie, mai apropiată de grupul 
Livezile (Ciugudean 2003, p. 1 02), după ce anterior optase 
pentru o includere Într-o fază Şoimuş târzie (Ciugudean 
1996 c, p 77). 
51� Btijenam 2002, p. 1 23-124, Fig. 12/2-1 1 ,  cu bibliografia. 
Din Bulgaria ar putea fi adăugate şi exemplarele de epoca 
bronzului din situl de la Razkopanica (De/eu 1968, p. 67, 
Fig. 10/ 1 ;  De/eu 1981). 
515 .-\pariţii timpurii sunt cunoscute la vreme de Ezerovo, 
În aşezarea lacustră de la Vama (Tom'eva 1981 ,  Fig. 1 5 / 1 -5, 
7) . La Kastanas, primele apariţii, din nivelurile 24-23 pot fi 
datate la nivelul fazei târzii FH II. 
5 16 R. Băjenaru observă că valoarea cronologică a vaselor 
cu tub scade odată cu depărtarea de aria Dunării de Jos. 
Spre exemplu, În _-\natolia astfel de vase apar pe întreg 
parcursul Bronzului timpuriu (Beijenam 2002, p. 1 24). O 
situaţie identică poate fi avută în vedere ŞI pentru 
descoperirile din Transilvania. 

1 0 1  

SălifteS1 7, Deva-Magna Curia51 R, Berghin51 9 şi Aţel 
(?)521 1 ce îşi găsesc corespondenţe, după cum deja 
s-a subliniat, în nivelul 4 de la Odaia Turcului şi 
în nivelele IC4 de la Sărata Monteoru521 • De 
acelaşi orizont poate fi ataşat şi fragmentul de 
cană cu decor de tip Năeni-Schneckenberg522 de 
la Cicău523, cu analogii pentru motivistică în 
siturile Schneckenberg de la Leliceni524 ŞI 
Cuciulata525, în nivelul IC4.2 de la Sărata 
M 5'6 N �  . C I 527 . T' 5'8 onteoru - , aeru- Otarea ŞI arcov - . 

Deocamdată nu este lămurită exact apartenenţa 
culturală a descoperirilor discutate. Materialele 
de la Deva apar într-un mediu considerat 
Şoimuş, iar fragmentul de la Berghin a fost 
ataşat descoperirilor Şoimuş târzii, datate la 
finalul BT II529, dar în ultimul caz fiind vorba de 
o apariţie fortuită rămâne sub semnul întrebării, 
pe când cele de la Cicău provin dintr-o aşezare 
cu elemente Copăceni. 

În urma analizei de mai sus se conturează, 
firesc concluzia că aceste produse sunt bunuri 
culturale supraregionale ce ne demonstrează 
pregnant 'integrarea spaţiului intracarpatic în 
arealul cultural mai vast al centrului şi sud-estului 
Europei centrale, la o vreme la care legăturile cu 
spaţiul balcanic încă mai funcţionau. 

517 Ciugudeall 2003, p. 1 03, Fig. 1 1 / 1 0. 
51 X Rifcuţa 1998 a, p. 1 1 3, PI. XI/ l ,  5. 
5 19 RiFuţa 1997-1998, p. 1 04, 1 06-1 07, PI. VI/8. 
520 O toartă similară, fără încadrare cronologică sau 
culturală este publicată alături de alte materiale din epoca 
bronzului (Popa, Comfa 1975, PI. I1 13) .  
521 Zabaria 1987, p. 38-49. 
522 Folosim termenul În accepţiunea dată de R. Băjenaru 
(Btijmam 2002, notele 5, 40) şi nu cea de grup cultural 
Năeni-Schneckenberg propusă de .-\1. Vulpe (Vulpe, 
Drâmbo.-eanu 1981 ,  p. 1 83-1 84; Vulpe 2001 b, p. 235). 
52:\ Ciugudeall 2003, p. 96-97, 1 02-103, Fig. 9/ 1 .  
52� Btijenam 2002, Fig. 1 1 /1 0-1 1 .  
m Bi.-bir 1959, Fig. 5/2. 
52(, Beijenam 2002, p. 1 17, Fig. 9/12-14. 
527 Vulpe. Drâmboceanu 1981 ,  Fig. 3/ 1 ;  4/1 1 ;  B4Jenam 2002, 
p. 1 1 8, Fig. 9/6. 
52X Alldreescu 1992, p. 44, Fig. 1 /3 .  
529 RiFu/a 1997- 1998, p. 1 07. 
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Nu ştim încă în ce măsură se poate vorbi şi 
de o influentă vestică, "bănăteană", în prezenta , , , 
amforetelor de tip "arhaic" la nivel de BT II b, 
precum cea din aşezarea de la Sebeş-Valea 
J 1 �ltl . 1 . .  1 antltUl ' , pentru care se pot Invoca ana ogu a 
Sânnicolau Mare în descoperiri de tip Mureş 
(?)531 . Însă remarcăm faptul că vase cu două 
toarte prevăzute cu prag în zona umărului sunt 
frecvente în aşezarea de la finele BT II de la 
Pancevo532. La ' ora actuală "amforeta" de la 
Sebeş este cea mai timpurie apariţie de acest fel 
din Transilvania. Să nu uităm că de la Sebeş 
provine, dintr-un alt punct (Tiglăn'a lui Weber) 
partea superioară a unei amfore, cu gâtui înalt 
demarcat de umăr printr-o incizie, ce îşi află cele 
mai bune analogii tot la finele BT II 
transilvănean (Pl. 31/5)511. 

Când ia sfârşit orizontul de tip Gligoreşti
Valea Janului şi, implicit, subetapa BT II b 
constituie o altă problema pentru care datele sunt 
încă puţine. Răspunsul ni-l oferă, deocamdată, 
doar situl de la Gligoreşti-HoloaJJJe. Aici, printre 
numeroasele materiale striate a apărut şi un 
fragment ceramic pe care, peste decorul cu 
măturicea s-au realizat impresiuni textile 
arhaice534• Descoperirea în cauză judecată prin 
prisma realităţilor constatate până în prezent în 
respectivul sit, nu poate fi datată, chiar prin 
virtutea convenţiei de plasare a textilului în BT 

530 Popa 2001 ·2002, p. 85, PI. IV /4. Vasul a fost iniţial 
ilustrat de către 1. Paul şi atribuit greşit culturii Petreşti 
(Pau/ 1992, PI. �",{II a/l l) .  
531 Gumă 1997, PI. x,TI/3. Descoperirile de la Sânnicolau 
i\Iare au fost atribuite, cu rezerve culturii i\Iureş şi datate 
la vreme de Foeni-OCile/e Mari. Din materialele publicate se 
poate aprecia totuşi că acestea par mai vechi, chiar 
amforeta de aici ftind de un tip aparte faţă de cele tipice 
mediului l\Iureş. Nu putem să nu remarcăm şi prezenţa 
fragmentului decorat pe ambele feţe cu scrijelituri, 
singurul de acest tip pe care-l cunoaştem din Banat, 
manieră Întâlnită adesea în Transih-ania Începând cu BT II  
b (Gligoreşti, Războieni) dar şi în grupul Sanislău. 
i,2 Gdki-Stanimirov 1996, PI. 1 / 1 -3, 5; I I / l -4. 
;.U Popa 2001 -2002, p. 83-84, PI. 1/2. 
534 i\Iaterial inedit (informaţie amabilă FI. Gogâltan). 
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III, în această etapă ci la finele celei precedente 
(BT II b) . Acesta este, de fapt, momentul de final 
al evoluţiei orizontului Gligoreşti-Valea Janului şi 
al grupelor de origine sau tradiţie locală. Etapa 
următoare, marcată de apariţia propriu-zisă a 
decorului textil constituie o ruptură în raport tu 
realităţile etno-culturale anterioare şi constituie 
începutul unor noi restructurări, mult mai 
profunde, cu implicaţii majore în evoluţia 
culturală a Bronzului transilvănean. 

În sud-estul Transilvaniei situaţia culturală 
pentru BT III se prezintă diferit. Dacă unii 
specialişti văd o succesiune "Iernut-Zoltan"
Ciomortan, cu posibilitatea unui sincronism 
parţialm, recent a fost propusă o schemă 
evolutivă, jalonată de descoperirile de tip Odaia 
Turcului, urmate de cele de la Zoltan530• 
Descoperirile din BT III de la Zoltan au fost 
legate de o posibilă penetrare a unor comunităţi 
pe Valea Oltului537, credem justă. 

Cât priveşte racordarea perioadei de trecere 
de la etapa BT II la BT III la cronologia Greciei 
continentale, R. Băjenaru pareleliza Heladicul 
timpuriu III (2350/2300-21 00 a. Chr.) cu 
descoperirile de tip Odaia Turcului - M(mteoru 
IC41_2 - Schneckenberg, Gornea-Orleşti-Iernut, 
nivelurile ce preced nemijlocit cultura Otomani, 
tot acum situând şi debutul Bronzului mijlociu 
în aria carpato-dunăreană; în periodizarea lui P. 
Reienecke momentul se situează la nivelul Bz. AI 
(!l3H. Pe de altă parte, în opinia lui Al. Vulpe, 
poziţia grupului Schneckenberg faţă de Odaia 
Turcului este mai recentă5W, situaţie ce ar atrage 
după sine, potrivit schemei propuse de R. 
Băjenaru, o includere a Schneckenbergului târziu 
în BT III (!). Sunt puncte de vedere pe care nu 
ni le putem însuşi în totalitate întrucât, cel puţin 

i15 SzekeIJ' 1997, p. 52. 
53(, Băjenaru 2002, p. 12 1 .  
5.17 CavnJf 2002, p .  90. 
5.IX Băjenaru 1996, p. 322-323; Băjenaru 1998, nota 42. 
319 Vulpe 2001 b, p. 236. 
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în pnvlnţa "grupului Năeni-Schneckenberg" şi 
Odaia Turcului acestea nu credem că pot depăşi, 
finalul BT II atingând, cel mult, începutul BT III 
transilvănean întrucât în sud-estul Transilvaniei 
se formase deja grupul Ciomortan. 

IX. Consideratii privind etapizarea 
descoperirilor din BT III în Transilvania 

Începutul BT III în centrul şi sud-vestul 
Transilvaniei este plasat, potrivit unei convenţii 
general acceptate, odată cu pătrunderea ceramicii 
cu decor striat şi textil5411. 

Ceramica "striată" de la Deva-Magna Cun'a, 
prin formele şi decorul alveolat de pe buză541 
rămâne o apariţie singulară în Transilvania. Însă 
astfel de elemente sunt specifice aşezării de la 
Oenele Mari-Zdup în Oltenia, unde este prezent 
şi decorul alveolat542. Ţinând cont de aceste 
paralele credem că lotul amintit de la Deva se 
poate plasa la nivel de BT III a, sincron cu 
orizontul Foeni .. Ocnele Man', nefiind exclusă chiar 
datarea sa mai timpurie. 

Castroanele calotiforme, adesea cu o şănţuire 
sub buză şi decorate de la umăr in jos cu 
impresiuni textile sunt prezenţe rare în 
Transilvania. Deocamdată este publicat doar un 
singur exemplar sigur de la Aiud-Castelul Bethlen543, 

altele fiind prezentate de la Alba Iulia-MolloliI44; 
un altul de la Rapoltu Mare ar putea fi de acelaşi 
tip545. Aceste castroane, pe care le putem numi de 
tip Foeni-Ocnele Mari indică, pe de o parte 
înrudirile şi unitatea pe spaţii largi, iar pe de altă 

,�o Ciugudeall 1991,  p. 1 1 1 ; RtJtea 1993 a, p. 84; Ciugudean 
1996, p. 1 1 0- 1 1 2; Popa 1998, p. 69. 
,�I Rifcufa 1998 a, Fig. 1 7 / 1 ,  3, 5, 7-8, 1 2-13 .  
,�2 Pelre-Govora 1998, p.  1 38-1 29, Fig. 2/10;  3/1 -2, 4, 7 ;  
4/9, 1 4; Petre-Govora 1995, Fig. 2/10; 3/1-2, 4, 7; 4/9, 14. 
Cu particularitatea prezenrei, uneori, a umu ŞIr de 
perforaţi.i sub buză la Oenele Mari. 
,�l Ciugudea// 2003, p. 92-93, 1 05, Fig. 1 /5. 
,�� Comunicare prezentată de H. Ciugudean la Colocviul 
Naţional Î//cepulurile epocii broll::;.u/ui ÎII Trallsilvania. Repere 
cu/tural-c'rOllologia, .-\lba Iulia, 2004. 
,�, Popa 1998, p. 53, Pi. X/7. 
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parte momentul difuzării unor bunuri comune 
Banatului, Olteniei şi Transilvaniei încă din 
subetapa III a. De reţinut totuşi amănuntul că 
forma şi decorul respective sunt specifice doar 
orizontului Foeni-Ocnele Man·, aşa cum le 
cunoaştem de la Foeni-Cimitiml Ortodox546 (nivelul 
I din Bronzul timpuriu) şi Oenele Mari547. Nu 
ştim cât merg spre vest-nord-vest astfel de 
produse, dar este cert că le întâlnim la Arad-Buiac 
şi in Ungaria, la Kărăsladany-Kengel-Kiiz (corn. 
Bekes) 548; altele par a se regăsi şi în descoperirile 
de la Tarnazsadany, în aria Hatvan, dar aici sunt 
mai timpurii, după cum o indică şi ansamblul 
ceramicii549. În faza următoare se vor întâlni 
exemplare de pe care dispare decorul textil (cu 
excepţia unui singur exemplar de la Orleşti 
prevăzut însă pe buză cu o proeminenţă),511, 
suprafaţa fiind ori lisă ori decorată cu scrijelituri 
aşa cum le cunoaştem în Banat, la Gornea
T/. d 551 Val T· . l '  R . ..55? A OI . 

1 � o neac , ea UIl1ŞU Ul- ovma -, In tema a 
Orleşti553 iar în Transilvania la :Miceşti,54. 
Asemenea exemplare, târzii, fără decor, se pare că 
sunt prezente şi în aşezarea Hatvan de la 
Tiszaluc555. Probabil din castroanele de tip Foeni 
derivă cele întâlnite în grupul Visag-Iaz, la Iaz, 
sub buza cărora întâlnim şi impresiuni circulare556 
asemenea celor cunoscute anterior de la Ocnele 
Mari, Orleşti, Războieni ş. a. 

,46 Gogâltall 1993, Pi. 3/1 ;  5/3; 6/3; 7/1-2; Gogâltan 1996, 
Pi. XI/ 1 -6. 
5�7 Petre-Govora 1988, Fig. 3/6, 9, 1 1 ,  13; 5/2. 
,48 Ecserf)' et a/ii 1982, p. 1 02, Pi. 24/25. Tot aici aflăm şi un 
castron ornamentat identic, dar cu Besenstrit"h (Ecserfy el a/ii 
1982, Pl. 24/24) . i\Iulrumim colegului FI. Gogâltan pentru 
semnalarea acestei lucrări. 
,49 Kalic::;. 1968, Pi. L�'G",{VII/6 şi Pi. �'{..XVII/ 1 -5, 7-12 
pentru restul materialului. 
,,{) Pelre-Govora 1988, Fig. 6/1;  Petre-Govora 1995, Fig. 6/1 .  
;;1 Gumă 1997, Pi. XI/8; XII / l ,  3-4. 
332 Gogâ!lan 1996, Pi. XI" / 1 2. 
,,3 Pelre-Go/lora 1998, Fig. 5/8; 6/5-7. 
,5� Paul el alli 2002, p. 1 1 ,  Pi. " 1/1 1 .  
555 Ka/ic::;. 1968, Pi. XIXI / l 1 ;  XLVII/17. 
;;(, Petrovszk)" Gumă 1979, Pi. XIV/l ,  1 5; XVIII/9, 1 1 ,  1 4; 
Gumă 1997, Pi. JX/3, 14; LVI/4, 14, 1 7- 18. 
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Fig. 3 Harta eu răspândirea eastroanelor de tip Foeni: Foeni (1) ,  Oenele Mari (2), Orleşti (3) , Aiud 
(4) , Alba Iulia (5) , Arad (6), K6r6s1adany (7) 
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Pl. 14 Ceramică din Bronzul timpuriu de la Geoagiu de Sus 
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Pl. 15 Ceramică din Bronzul timpuriu de la lernut-Hulpifti (după M. Rotea) 
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PI. 16 Ceramică din Bronzul timpuriu de la Lechinţa de Mureş (după D .  Popescu) 

1 06 

5 

8 



Modificări culturale la fmalul Bronzului timpuriu şi începutul Bronzului mijlociu în Transilvania 

•� ··· · · ru 
:

.
, 

.

.

.

.
.

.

.
.. ' •

.
•

.

• .

. 

' .. .. .
. . '1' . 

.. . . . , . '��:.;.-/ 
.

. 
:. .

.

.. 

\ \ 4 

I 8 

PI. 17 Ceramică din Bronzul timpuriu de la Deva-Magna CU17'a (după N. C. Rişcuţa) 
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Pl. 18 Ceramică din Bronzul timpuriu de la Zoltan (după Y Cavruc) 
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PI. 22 Ceramică din Bronzul timpuriu de la Vinţu de Jos (1 -3 după 1 .  Andriţoiu et alii) 
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Pl. 24 Ceramică din Bronzul timpuriu de la Miceşti-Czgafe 
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Pl. 25 Ceramică din Bronzul timpuriu de la Miceşti-Czgafe 
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Pl. 29 Ceramică din Bronzul timpuriu de la Miceşti-C�afe 
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Pl. 30 Ceramică din Bronzul timpuriu de la Fărău (1), Ghirbom (2) , Limba (3), Petreşti (4) , Rapoltu 
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Pl. 31 Ceramică din Bronzul timpuriu de la Răhău (1) ,  Lancrăm (2-4) , Sebeş-Ţiglăria lui Weber (5), 
Miceşti (6), Aiud (7) (1 -5 - după C. 1. Popa; 7 - după H. Ciugudean) 
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Datarea mai timpurie a orizontului Foeni
Ocnele Mari este întărită şi de prezenţa la 
Ocnele Mari a vaselor cu perforaţii sub buză, de 
tradiţie Glina557, ce lipsesc la Orleşti, Gornea sau 
în Transilvania, dacă am exclude, în ultimul caz 
buza cu manşetă perforată de la Deva-Dealul 
Cetăţii, atribuită unui orizont mai timpuriu55R. 

O mare pată albă pe harta descoperirilor din 
BT III avem pentru nordul Transilvaniei situaţie 
ce trebuie, desigur, corelată unui stadiu al 
cercetărilor. Datele puţine pe care le cunoaştem 
ne indică în nord-est prezenţa unor elemente cu 
caracteristici comune celor din centru sau sud. 
Avem în vedere aici aşezările care au furnizat 
ceramică decorată cu măturicea de la Galatii 
Bistriţeis59 şi Chiuza560, este adevărat fără dec�r 
textil, situaţie ce le poate modifica datarea şi la o 
vreme mai timpurie. Şirul de impresiuni prezente 
pe buza îngroşată (manşetă ?) de la Chiuza561 cu 
analogii foarte bune în aşezarea de la Limba562, 
apropie descoperirea de cele tipice pentru 
Copăceni, cele două apariţii putând constitui o 
moştenire din partea acestui grup. Deocamdată 
nu avem date concrete despre ocuparea zonei 
Sălajului de către comunităţi Gornea-Foeni. 
Posibil ca pe viitor aici să avem documentate 
alte grupe, genetic legate de realităţile din nord
vest, din aria Sanislău sau Andrid. 

Dinamismul comunităţilor Gornea-Foeni 
transilvănene ar fi condus, în opinia lui V. 
Cavruc şi la formarea unui grup în Ucraina 
subcarpatică, documentat prin aşezarea de la 
Loe\la, ce r.rezintă afinităţi cu descoperirile de la 
Zoltan563. In situl de la Loeva sunt prezente 

,,7 Pe/re-Govora 1988, Fig. 2/10; 3 / 1 -4, 7;  4/4, 6, 1 1 , 1 4; 
Petre-Govora 1995, Fig. 2/10; 3/1-4, 7; 4/4, 6, 1 1 , 1 4. 
,,8 RifCuţa 1998 b, p. 210, PI. VI/ I l .  
,,9 Harboiu 1979, p .  321 ; Manllescu 2003, p .  335, PI. 
X,-XVIII/6. 
,60 Man!1escu 2003, p. 331, PI. X,-XI/ l l ,  1 4. 
,6 1 Man!1escu 2003, p. 331,  PI. X,-XI/ l l ,  1 4. 
,62 Ciugudeall 1996, Fig. 86/8. 
,63 Cavruc 2002, p. 90. 

1 23 

forme (vase-borcan, străchini calotiforme) 
decorate cu măturicea foarte asemănătoare celor 
din aria grupului Gornea-Orleşti. Din păcate cele 
două complexe cercetate aici, dintre care unul 
(Groapa B) mai târziu, cu elemente Komarov 
timpurii, nu au fost publicate separat, astfel încât 
asocierile de forme şi ornamente este dificil de 
realizat564. Apropierile cele mai bune se pot face 
Însă cu descoperirile de la Lunca I din 
Moldova565. 

Definirea, din punct de vedere cultural, a 
situaţiei din BT III transilvănean nu ştim dacă se 
rezumă doar la existenţa grupului Gornea-Foeni. 
Aceasta, cel puţin prin prisma unei descoperiri 
de la Vinţu de Jos-Deasupra Satului, de unde 
provine un castron cu buza teşită ' oblic la 
interior şi răsfrântă în afara decorat pe corp cu 
incizii verticale trasate cu pieptenele566. Dacă 
analogiile pentru spaţiul românesc lipsesc, ele se 
regăsesc la Csepel, în Nagyrev timpuriu, unde 
întâlnim forme similare, unele prevăzute cu 
toarte şi decorate cu măturicea567. Nu este exclus 
ca şi materialele din Groapa L de la Bădeni, în 
care apar vase decorate vertical pe corp cu 
pieptenele568, cu analogii foarte bune în 
necropola F de la Gemeinlebarn (Austria)569 să 
aparţină aceluiaşi orizont ca şi vasul de la Vinţu 
de Jos, deci BT III57t1. 

Ceramica din ultima etapă de evoluţie (III b) 
a BT, care face trecerea spre Bronzul mijlociu, 
este ilustrată prin foarte puţine materiale, mai 
mult pentru centrul şi sudul reglUllil. 
Caracteristic pare a fi, pentru acest moment, 

,6� Kruseillicka 2002, p. 99-103, Fig. 4-8. 
,(" Dumitroaia 2000, p. 151 - 1 52, 1 55-1 56, Fig. 95-98; 
Knmillicka 2002, p. 1 02. 
,('6 Material inedit. 
567 Schreiber 1 972, Fig. 4/7, 9, l I .  
568 Boroffka 1994, PI. 4/7, 9. "\r pleda în acest sens şi 
strachina calotiformă cu buza lăţită la interior (Boroffka 
1994, PI. 4/8). 

569 Neugebauer 1994, p. 91 ,  Fig. 1 1 /8. 
5711 De altfel, existenţa la Bădeni a unui orizont databil în 
BT a fost deja afirmată (Ro/ea 1993 b, nota 30). 
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lotul de materiale de la Miercurea Sibiului
GaraJj7l •  Aici există atât forme cât şi elemente de 
decor ce par diferite (mai târzii) decât cele ale 
grupului Gornea-Foeni ce indică debutul 
Bronzului mijlociu în sudul Transilvaniei. Între 
acestea se remarcă fragmentul unui vas 
pântecos, ornamentat pe partea inferioară, sub 
un brâu crestat, cu Kal1ll1lstrisch (Pl. 32/1) cu 
bune analogii în necropola de la 
Szigetszentmikl6s, încadrată de R. Kalicz
Schreiber în rândul descoperirilor de tip Kulcs, 
datate în faza III b a Bronzului timpuriu ungar572 
sau a celor Nagyrev571. Modalităţile de realizare a 
decorului prin fascicule oblice trasate cu 
pieptenele se regăsesc, de asemenea, foarte bine 
în cadrul grupului Andrids74• Materialele de la 
Daia Gud. Mureş)575, în cadrul cărora este 
prezent decorul realizat din striuri trasate cu 
pieptenele pot marca şi ele finalul Bronzului 
timpuriu din aria intracarpatică, fiind paralelizate 
de H. Ciugudean cu faza Wietenberg 1576• În 
privinţa amforetei de la Teiuş, ea poate aparţine 
acestei perioade (amintim asemănările de 
factură, cu strachina de tip Foeni de la Aiud), 
deşi se admite posibilitatea datării acesteia chiar 
la începutul Bronzului mijlociu577, găsindu-şi 
bune paralele în cultura Hatvan57K• Dar, în nici 
un caz, descoperirile de la Săsciori- Vârful 
Magli/,79 .(Pl. 32/4, 6-8) nu pot fi plasate la acest 
moment cronologic. 

,71 Popa 2001 -2002, p. 80, PI. VII/ 1 -3, 5. 
,72 Ka/icz-Sd;reiber 1981  a, Pl. 10/8. 
,73 S chreiber 1972, Fig. 8/1 .  
57� Nemeli, Molndr 2001 ,  PI. XII/2; XVII/ l ;  XXVIII/1 -2; 
x..'C'U/3; xx..'UII/1-3; x..'OUI/2; x...'C'X,T /2-4; 
x..-xx..'UV /2-3; x..'XXYI/4; xx.,'C'UII/l ;  x..'C"XXIV /7 etc. 
57, SoroceatJlI el a/ii 1977, p. 59, PI. x..'UII/1-2, 4; x...'XVIII. 
576 Cillglldeall 1996 a, p. 1 1 2, Fig. 86/10-14. 
577 Cillglldean 1996 a, p. 1 1 2. 
578 Ka/i,'Z 1968, PI. CX/1 -3, 8, 10.  
579 H. Ciugudean încadrează greşit materialele de la 
Să5Ciori- Vâ111/ Măglii în BT III (Cillglldeall 2003, p. 105), 
din moment cei noi am precizat explicit la momentul 
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Cel puţin din datele disponibile în prezent se 
conturează pentru grupul Gornea-Foeni o 
onglOe şi alimentări continue din mediul 
culturilor Nagyrev şi Hatvan. Raporturile şi 
granitele de demarcatie cu cele două arii , , 
culturale se pot stabili, în linii mari, pe graniţa de 
vest a României. O limită, la nivelul etapei 
Foeni-Oenele Mari poate fi trasată prin 
descoperirile de la Arad-Buiac şi Korosladany, 
care indică proxima vecinătate, spre apus, cu aria 
Hatvan. 

În zona Banatului descoperirile din orizontul 
Gornea-Orleşti târzii au fost sincronizate cu cele 
Mureş 1. Sincronismul pare a fi asigurat de 
prezenţa pe ceramica Gornea-Orleşti, alături de 
Besenstn'ch und TextillJluster a decorului format din 
grupe de două-trei incizii fine, atestat în aşezarea 
de la Gornea- Vodneac şi prezent adesea pe olăria 
fazei I b (?) a culturii Mureşs8t1. O apanţte 
similară celor de la Gornea avem şi din 
Transilvania, la Miceşti (Pl. 29/10). 

IX. l .  Încadrarea cronologica a BT III 
transzhaman 

În privinţa încadrării cronologice a BT III 
transilvănean, aceasta poate fi realizată doar 
indirect, prin intermediul datelor absolute 
cunoscute pentru regiunile învecinate. Astfel, 
cultura Nagyrev a fost datată pe parcursul celei 
de a doua jumătăţi a mileniului III a. Chr. 581 . 
Faza timpurie a culturii Hatvan poate ti plasată, 
pe baza datelor 14C începând cu 2450-2050582• 
Sfârşitul Bronzului timpuriu şi începutul celui 
mijlociu din Europa centrală a fost datat undeva 
înainte de anul 2000 a. Chr., fiind precizat 
îndeosebi prin datele obţinute din necropola 
grupei Nitra de la Branci583• Date 1 4C dispunem 
şi pentru aşezarea de la Zornice (Slovenia) , 

publicării lor că acestea apar�n wlei faze timpurii a clI/llInt 
lViefenberg (5. n.). 
580 GlImă 1997, p. 28-29, PI. X/8; XI/4-7; XII/6. 
581 &czlf:y et a/ii 1992, p. 43; Gogâ/tan 1999, p. 69, PI. 7. 
582 &,·ZJ:y el a/ii 1992, p. 43-44; Goga/fali 1 999, p. 65. 
,8.1 Goga/fali 1999, p. 70. 
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sincronă cu manifestările Gornea-Foeni, 
rezultatele calibrate indicând 1 935 ± 1 00 a. Chr., 
cu corecţiile dendrocronologice ajungând la 
2 1 50 a. Chr.5H4. H. Ciugudean situează sfârşitul 
descoperirilor de "tip Iernut", în linii mari, 
îndeosebi înainte de perioada Reinecke AI în 
jurul a 2000/1 900 a. Chr.585. Prin urmare se 
poate aprecia o evoluţie a BT III din 
Transilvania, judecată prin filiera sumelor datelor 
14C din culturile Nagyn!v, Mureş, Nitra şi 
Hatvan586 cuprinsă între cca. 2300/2200-
2000/1 900 a. Chr. 

x. Grupul cultural Ciomortan 
O problemă de actualitate este cea legată de 

conţinutul cultural, evoluţia şi datarea grupului 
Ciomortan, esenţială pentru definirea finalului 
Bronzului timpuriu în Transilvania de sud-est. 

Cercetări mai vechi efectuate între anii 1 956, 
1 960, 1 967 la Ciomortan (a. Păuleni, jud. 
Covasna) au condus la dezvelirea unei aşezări cu 
materiale foate asemănătoare celor cunoscute la 
Costişa-Cetăţuia, în Moldova, atribuită pentru 
multă vreme culturii Ciomortan587. După o 
perioadă de "tatonare", în care au fost 
evidentiate o serie de afinităti între descoperirile 
"Ciom�rtan" şi cele de tip Costişa5H8, noile 
descoperiri şi observaţii au avansat ipoteza 
apartenenţei descoperirilor transilvănene la 
cultura Costişa, puse pe seama unei infiltrări est
carpatice589. De-a lungul timpului, pornindu-se 
de la descoperirile de la Ciomortan s-a vorbit fie 

584 Gogâltan 1998, p. 195-196; Gogâltan 1999, p. 72-73. 
58S Ciugudean 1993, p. 1 1 9; Ciugudeafl 1996 a, p. 1 1 2, 145. 
586 Vezi aceste date la Gogâltall 1999, p. 7-12. 
S87 5 zeke!y 1970; 5 zeke!)' 1997, p. 53-55, cu istoricul 
cercetărilor. 
S88 Vezi Szeke!J 1970, p. 74; Vupe 1995, p. 164; Cavmc 
2000, p. 96. 
S89 Dumilroaia 2000, p. 155; Cavmc, Dumitroaia 2000, p. 133; 
Vulpe 2001 a, p. 10; Vulpe 2001 c, p. 254; Cavmc 2001 a, p. 
56; Cavmc 200 1 b, p. 6 1 .  
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d {( I • C '  ,.69<1 fi d d {( sp t e O cut/ura zomor/an , le e e un a ee 
cultural Ciomor/an ,.691 . 

Punctele cu descoperiri incluse în rândul 
celor de tip Ciomortan se concentrează în sud
estul Transilvaniei, fiind localizate la 
Ciomortan/Păuleni592, considerat recent singurul 
sit cert aparţinând acestei manifestări culturale59\ 
la Poian594, Peteni595, Rotbav596, Sântionlunca597, 

598 ' 599 . Zoltan ŞI Braşov . La acestea, E. ZaharIa 
includea şi descoperirile de la Târgu Secuiesc6l�1. 
O prezenţă singulară a fost identificată recent în 
sud-vestul ariei intracarpatice, la Răhău-La 
Ş ipote6111, cu analogii foarte bune în aşezarea de la 
Peteni6t 12• Aceasta, prin caracterul său izolat nu 
ştim dacă extinde aria Cimortanului sau 
reprezintă doar un produs de import într-un 
mediu cultural încă greu de intuit. 

Reluarea studierii culturii Costişa, în ultimii 
ani, a permis extinderea discuţiei şi asupra 
spaţiului situat la vest de Carpaţii Orientali. 
Originea şi evoluţia grupului Ciomortan este 

S90 Szeke!J 1970; Zabaria 1970, p. 65; Zaharia 1995, p. 151-
152. 
S91 Cavmc 2000, p. 96. 
S92 Yezi Zabaria 1970, p. 65; Zaharia 1995, 151-151 ;  Cavmc, 
Dumitroaia 2000; Vulpe 2001 a, p. 10.  
S93 Cavmc 2001 a, p. 55;  Cavmc 2001 b,  p. 62; Calmlc 2002, 
p. 89. 
S94 Zaharia 1995, p. 15 1 ;  Cavmc 2001 a, p. 55; Cavmc 2002, 
p. 89. 
S9S Szeke!J, Szeke!J 1979, p. 71 -72; Zaharia 1995, p. 151 ;  
Cavmc, Dumitroaia 2000, p. 133; Cavmc 2001 a, p.  56; Cavmc 
2002, p. 89. 
S% Cavmc, Dumitroaia 2000, p. 133; Cavmc 2001 a, p. 56; 
Cavmc 200 1 c, p. 73; Cavmc 2002, p. 89. Includerea s-a 
făcut pe materialele considerate de �-\. C. Florescu ca fiind 
de tip Noua I, cu elemente de tradiţie eostişa�Komarov 
sau Tei (Florescu 1991 ,  Fig. 15/3-5). 
597 Cavmc 2002, p. 89. 
598 Cavmc 2002, p. 89. 
599 Cavm( 2001 a, p. 56; Cavmc 2002, p. 89. 
600 Zaharia 1995, p. 15 1 .  
601 Popa 2001 -2002, p. 81 -82, Pl. YIIl 1 .  Pentru triunghiuri 
alungite haşurate orizontal semnalăm corespondente şi în 
mediul Hatvan (KalicZ 1968, Pl. eXI/4). 
602 Szeke!y 1980, Fig. 4/5. 
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încă vag lămurită, părerile fiind împărţite. Zs. 
Szekely vede acest grup ca format "pe un fond 
Schneckenberg şi Monteoru-Costişa,,60·1 datat 
înainte de cultura WietenbergGtl4• Acum peste trei 
decenii, Z. Szekely pleda pentru o participare a 
culturii Ciomortan la dezvoltarea culturii 
Wietenberg6l15• În schimb, N. Chidioşan vedea în 
această manifestare un aspect zonal al primei 
faze Wietenberg6< J6. În accepţiunea lui T. Muscă 
putem vorbi de o cultură Ciomortan, pe 
parcursul căreia apar primele elemente ale 
culturii WietenbergGt)7. Prezenţa în proporţie 
ridicată a ceramicii decorate în tehnica Besenstrich 
a atras după sine căutarea onglnl1 în 
descoperirile de "tip Iernut". Într-adevăr, aşa 
cum bine s-a evidenţiat, nu puţine sunt 
elementele comune, de legătură între 
descoperirile din Bronzul timpuriu de la Zoltan 
şi cele de tip Ciomortan, precum prezenţa 
masivă a ceramicii cu măturicea sau, izolat, a 
triunghiurilor incizate umplute cu punCteGtl8• 

Prin urmare, înainte de a creiona evolutia , 
grupului Ciomortan este necesară o abordare 
care să-i precizeze începuturile, cu atât mai mult 
cu cât acestea, în lumina unor vechi cercetări şi 
noi opinii este foarte timpurie. Recent V. Cavruc 
a avansat ipoteza unei posibile geneze a 
Ciomortanului din grupul Jigodin, în cadrul 
căruia se regăsesc unele forme şi motive realizate 
din romburi şi triunghi uri asemănătoare cu cele 
Ciomortan şi chiar un posibil contact cronologic 
între cele două manifestări, la un orizont 
contemporan cu Monteoru IC3 sau, eventual, I 
C 609 4 • 

6U.l Szekel)' 1997, p. 22. 
G04 Szeke!J 1987, p. 139. 
605 Szeke!)' 1970, p. 74-75. 
GOG Chidiofall 1980, p. 71 ,  85 . 
G07 Muscă 1979, p. 88. 
G08 Cavruc, Dumitroaia 2000, p. 1 33; Cavruc 2002, p. 90. 
6U9 Cavru.· 2002, p. 90, 93. O motivistică identică este 
întâlnită şi pe interiorul cupelor de tip Mak6 (K.oli .. Z 1968, 
PI. V /5). 
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Acest punct de vedere, ce susţine o datare 
foarte timpurie este argumentat cu importurile 
de tip Ciomortan din aria culturii Monteoru. 
Astfel, în nivelul contemporan fazei Monteoru 
IC4 de la Sărata Monteoru se regăsesc elemente 
decorative tipice grupului Ciomortan, ce ar face 
dovada unei contemporaneităţi Ciomortan
Monteoru IC4 şi IC16

111, la care putem adăuga şi 
pe cele din aşezarea Monteoru IC, de la 
MândrişcaGI I • Prin urmare, grupul Ciomortan îşi 
începe evoluţia, cândva la finalul BT II 
transilvănean. In această schită evolutivă , 
culturală ar trebui să acceptăm, în consecinţă, o 
evoluţie în paralel a grupului Ciomortan într-o 
altă etapă cu descoperirile atribuite grupului 
Gornea-Orleşti de la Zoltan şi chiar o 
succesiune Ciomortan - Gornea-Odeşti în sud
estul Transilvaniei (!) şi nu invers, cum s-a 
afirmat îndeobşte612. Nu este exclusă, astfel, o 
evoluţie de scurtă durată, poate chiar accidentală 
a "grupului Gornea-Orleşti" / "Zoltan" de la 
Zoltan, unde avem un complex total atipic în 
peisajul BT din România şi nu numai; mai mult 
alte descoperiri de acest tip lipsesc în zonă. 
Ipoteza este sprijinită şi de numărul mai mare de 
descoperiri Ciomortan, cât şi de evoluţia 
grupului până în Bronzul mijlociu, fapt ce indică 
şi o "impunere" a sa în teritoriul pe care îl 
controla în sud-estul Transilvaniei şi, foarte 
probabil, şi la răsărit de Carpati. 

În Moldova descoperiri si�lare celor de tip 
Ciomortan sunt reunite în cultura Costişa. O 
problemă ce îşi aşteaptă încă o rezolvare 
satisfăcătoare este · legată de geneza acestei 
manifestări. Publicarea săpăturilor de la Siliştea 
Gud. Neamţ) au permis lui N. Bolohan şi C. 
Creţu, pe baza prezenţei în acest sit a decorului 
în Besenstrich şi a pieselor de podoabă de tip 
Noppenn'nge, avansarea posibilităţii unei aport 

610 Cavruc 2002, p. 91 ;  Cavruc, Buzea 2002, p. 50. 
61 1 Vezi Bichir 1970, Fig. 8/5 . 
6 1 �  Cavruc, Dumitroaia 2000, p. 133; Cavruc 2002, p. 90. 
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central-european la formarea culturii Costişa(,J3. 
În săpăturile de la Lunca-Poiana Slatinei Gud. 
Neamţ) au fost surprinse două niveluri de 
locuire atribuite de Gh. Dumitroaia culturii 
Costi{a-Komarov. Însă, în opinia lui Al. Vulpe 
ceramica nivelului inferior nu-şi află analogii în 
ceramica de tip Costişa; mai mult chiar, nici 
ceramica din nivelul superior nu oferă materiale 
identice întru totul celor din situl eponim. În 
schimb, ceramica primului nivel de la Lunca şi-ar 
găsi corespondenţe în cea a grupurilor Edineţ şi 
Iernut. În urma acestor observaţii, Al. Vulpe este 
îndreptăţit să remarce că "totup; fondul cultural 
anterior culturii Costi{a care ar trebui să explice 
formarea acestei culturi nu este Încă deplin cunoscut,li 14. 

Contrar acestor opinii, V. Cavruc găseşte 
analogii pentru nivelul Lunca 1 în faza clasică a 
culturii Trzciniec şi îl datează la o vreme 
posterioară culturii Costişa, deci mult mai târziu. 
Prin prisma acestor observaţii arheologul amintit 
apreciază drept prematură folosirea termenului 
de "complex Costişa-Komarov"615 .  Grupului 
Edineţ616, amintit de noi, i-au fost găsite 
corespondenţe în cultura Halvan, afirmaţie 
forţată în opinia lui C. Schuster61 7. După aspectul 
culturii materiale pare mai timpuriu, observaţie 
justă dacă ne gândim că pentru acesta au fost 
invocate analogii cu grupul Odaia Turcului şi 
depunerile inferioare de la Sărata Monteoru618 . 

Unele elemente decorative de la Lunca, cum 
ar fi triunghi urile afrontate ce formează în 
negativ romburi619 îşi găsesc analogii în aşezarea 

613 B% han, Creţu 2004, p. 61 .  

614 T/ulpe 2001 a, p .  10. La rândul ei, �Iarilena Florescu 
atrăgea mai demult atenţia asupra imposibilităţii explicării 
originii culturii Costişa din vechiul fond Folteşti II 
(F/orescu 1970, p. 67, nota 36). 
615 Cavruc 2002, p. 92. 

616 Der;gacev 1994, p. 129, 137, Fig. 7. 

617 Schuster 1997, p. 157. 

61 8 Vulpe 2001 b, p. 237. 

619 Dumitroaia 200 1 a, Pl. 47/3. 
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de la Biharugran (Ungaria) , la vreme de Otomani 
timpuriu-Hatvan timpuriu61tl• 

Pe de altă parte, Gh. Dumitroaia vede aşa
zisa "cultură Ciomorlan " ca pe un aspect local al 
complexului Costişa-Komarov, nuanţând cu 
precizarea că siturile din Moldova şi cele est
transilvănene formează împreună o variantă 
regională 

Fig. 4 Harta cu răspândirea descoperirilor 
de tip Ciomortan din Transilvania 

contemporană, cel mai probabil, cu faza a doua 
a culturii Komarov621 . 

Din aşezările transilvănene de "tip 
Ciomortan" a fost semnalată deja cantitatea 
importantă de ceramică striată622• În Moldova, 
atât în aşezarea eponimă de la Costişa, cât şi în 
cele de la Deleni-Neguleşti, Luminiş, Lunca, 
Poduri, Siliştea şi Văleni decorul striat apare, 
sporadic, pe castroane şi vase-borcan atribuite 
culturii Costişa, datate pe baza importurilor 
monteorene la un orizont Monteoru IC4-3-IC3623. 

620 Ecseqy 1978, Fig. 4/2. 
621 Dumitroaia 2000, p. 1 56; Dumitroaia 2001 a, p. 22. 
622 Zabaria 1995, p. 1 52. 
623 Popescu 2000, p. 203-204, Fig. 1 -3; Cavruc, Dumitroaia 
2000, p. 1 33, Pl. XIX; Popescu 2001, p. 25; Dumitroaia 2001 
a, p. 20. 



Cristian 1. Popa 

I � 11'1, I rW\r IJ�'QjI" ,., . ,  � � �:;J 1.= ji� �-w . VII( w .\m;\\ \i v. � E � 
(, 7 1 I x  1 • 1')1 ho 

I <X'l) I J !J" �� J:!JL: J", 

I 00'0"1 t�!l �41:�i ' I'�, I ��: I ·� : '  � W.· 22 2) 2-1 25 � 2<, 1WW l lr��1 �I I �� I � 1 1 27 2H 2') U.l0 
1 ;W" I I'"""I IMI I M I . � : . .,. IT; 

' 1  3:! .'1 .;-4 I�� IJV}VI 
.1:) .,(, 

Pl. 33 Repertoriul ornamentelor grupului Ciomortan din Transilvania 

1 28 



i\lodificări culturale la finalul Bronzului timpuriu şi începutul Bronzului mijlociu în Transilvania 

Potrivit Ancăi Popescu, pnn intermediul 
ceramlCl1 striate cultura Costişa se leagă de 
manifestările similare din sud-estul Transilvaniei 
şi de cele din bazinul Dunării mijloci{'24. Pentru 
această categorie ceramică Gh. Dumitroaia 
stabilea legături cu ceramica similară apărută în 
sud-estul Transilvaniei la Păuleni (Ciomortan) 
"zonă în care a existat anterior grupul cultural 
Zoltan ,(,25. 

Cercetările în situl eponim de la Păuleni 
(Ciomortan) i-au permis şi prilejuit lui V. Cavruc 
apariţii repetate pe marginea descoperirilor de 
tip Ciomortan. După o perioadă de acumulări 
acesta conchide recent că putem vorbi de 
"apartenenţa descopen'rilor atribuite până acum 
culturilor Costira ri Ciomortan la o singură cultură, 
pentm care ar fi mai potn'vită probabil denumirea de 
"Costira-Ciomortan ". Descoperirile sud-est 
transilvănene nu ar constitui altceva decât 
rezultatul unei expansiuni estice, Costişa, de 
dincolo de Carpaţi. Totuşi, V. Cavruc sesizează 
nu mai puţin de patru aspecte, diferenţiate pe 
criterii geografice şi conologice, în cadrul 
preconizatei culturi, anume Ciomortan, Costira, 
Lunca fi Zoltan626• 

Aspectul Ciomortan ar fi ocupat bazinul 
Trotuşului, de o parte şi alta a Carpaţilor. Îi sunt 
atribuite doar două aşezan, Păuleni în 
Transilvania şi Poduri în Moldova. Caracteristice 
ceramlCl1 acestui aspect sunt triunghi urile 
umplute cu împunsături realizate pe vase fine 
sau semifine. Pe baza observaţiilor stratigrafice 
aspectul a fost încadrat cronologic între grupul 
Jigodin şi faza Wietenberg n627. Prezenţa unor 
castroane calotifome cu toarta ce porneşte din 
buză la Costişa628, leagă credem acest areal de 
zona Olteniei unde, în locul decorului striat 

62� Popescu 2000, p. 204. 
625 Dumitroaia 2001 a, p. 20. 
626 Cavmc 2002, p. 89-92. 
627 Cavmc 2002, p. 89-90. 
628 Popescu 2000, p. 203, Fig. 2/1 -2. 
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regăsim impresiuni textile62'>. Aceste descoperiri 
par a susţine ipoteza pătrunderii comunităţilor 
Gomea-Foeni din Oltenia în zona de sud-est 
transilvăneană. 

Aspectul Costzja întâlnit exclusiv în Moldova 
şi în mod special la Costişa, Siliştea şi Deleni a 
fost datat ante Monteoru IC2, la vreme de 
Reinecke Bz. AI (,3". În lumina descoperirilor din 
aşezarea eponimă de la Costişa, se pare locul 
comunităţilor costişene este luat de cele 
monteorene, cele două fiind contemporane 
pentru o perioadă de timp, la nivel de Monteoru 
IC3 şi IC2

6)1 . 
Aşa-numitul aspect Zoltan este considerat, 

măcar în parte contemporan cu aspectul 
Ciomortan632. Un fragment ceramic de la Zoltan 
decorat cu triunghi uri umplute cu împunsături 
este lucrat în manieră Ciomortan633 (PI. 20/21). 
Acest decor, în manieră identică, are o apariţie 
timpurie în Bronzul de la sud de Dunăre, unde îl 
regăsim la Vama, încă la vreme de Ezerovo n634. 

Cel puţin în stadiul actual credem că se poate 
admite o .  evoluţie de lungă durată a grupului 
Ciomortan, departe de a fi o prezenţă pasageră 
în Transilvania. E. Zaharia atingând problema 
periodizării "cultuni Ciomortan " avansa, de altfel, 
posibila existenţă a două faze evolutive6>S, 
deocamdată greu de precizat şi definit. 
Importurile Ciomortan din nivelurile timpurii de 
la Sărata Monteoru ar indica existenţa unei 
aşezări care îşi are începuturile mai devreme 
decât cea de la Păuleni. Astfel, pare firesc să 
admitem o evoluţie a Ciomortanului pe durata a 
două faze. 

(,29 Pope.rcu 2000, p. 203, Fig. 2/1 -2. 
630 Cam,,, 2002, p. 92. 
631 Vulpe 2001 a, p. 1 2; Popescu 2001, p. 26. E. Zaharia 
plasa această posibilă contemporaneitate, pe baza 
importurilor, la nivelul subfazei Ic', (Zabaria 1995, p. 1 52). 
632 Cavmc 2002, p. 90-91 .  
633 Cavmc 2002, p. 90. 
63� TOl1ceva 1981 ,  p. Fig. 17/1 1 - 12; 20/ 1 .  
635 Zaharia 1995, p. 1 52. 
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Un indiciu al evoluţiei grupului l-ar putea 
constitui ceramica, dar nu dispunem încă de 
complexe cercetate decât la Păuleni. Remarcăm 
însă prezenţa în olăria Ciomortan, dar şi Costişa 
a unor forme şi ornamente specifice zonei 

1 636 O . centra -europene ' . categorie aparte a 
ceramicii Ciomortan o formează vasele decorate 
cu măturicea, întâlnite în număr ridicat în 
aşezarea de la Păuleni. Uneori şi interiorul 
vaselor este ornamentat în aceeaşi manieră6,'7; 
proporţia ridicată a ceramICll striate în 
Ciomortan este explicată printr-o transmitere 
din partea "grupului Zoltan,,63R. Importantă de 
amintit este şi prezenţa decorului realizat prin 
împunsături succesive639 văzut şi ca o posibilă 
d ·  d' 1 6411 F . erlvare In ce şnurat . orma ceramIcă cea 
mai expresivă în privinţa racordării grupului 
Ciomortan cu lumea vestică este amforeta. Un 
exemplar de la Peteni poate fi comparat cu 
descoperiri de la T6szeg641 şi Novi Sad642 ori cu 
un exemplar Mureş de la Periam643, numeroasele 
amforete din aşezarea eponimă de ' la Costişa 
fiind apropiate ca formă de cele întâlnite în 
cultura Vatina644• Pentru am fora cu borpul 
pântecos şi puternic bitronconic de la Costişa 
pot fi căutate analogii în cănile mari cu torţi 
asimetrice din cultura Vinkovici645; în acelaşi 
mediu cultural poate fi regăsită şi forma pentru 

636 Spre exemplu, discutând tipul G 1 al cănilor de la 
Derşida, ce apar încă din nivelul 1, N. Chidioşan remarca 
lipsa analogiilor exacte, singurele repere ftind oferite de 
culrura Costişa, mediu în care originea o căuta în 
repertoriul formelor din Bronzul timpuriu ungar (Z6k, 
Nagyn�v şi Hatvan) (Chidio[a/l 1980, p. 40). 
617 Cavruf 2001 b, p. 60; Cavruf, Buzea 2002, p. 44, PI. V /5-
6; x.,X/2-5. 
638 Cavruc 2001 b, p. 6 1 .  
639 Cavruc, Dumitroaia 2000, p .  132-133, PI. V-Xl; XII/1 -3; 
XlII-XVI. 
CHO Cavruc 2002, p. 90. 
641 Schalk 1981 ,  PI. 28/136. 
642 Tasic 1981 ,  PI. 1 /2. 
CH3 Sorocea/lu 1991, PI. 44/ 1 1 .  
(H4 Bogdallovi<' 1996, PI. 1/3; 11/2-7. 
CH5 Tasic 1984, PI. 1/4; II/ 14. 
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am fora cu gâtuI îngust de la Poduri Gud. 
B � )646 D A I . � acau . e asemenea, In cazu uneI amlorete 
de la Păuleni ce prezintă pe fund un decor 
cruciform647 se pot invoca bune analogii în 
descoperiri similare din aria culturii Mureş648. 
Decorul incizat format din triunghiuri alungite, 
haşurate oblic, marcate în partea superioară de o 
bandă umplută cu mici impresiuni, sau din 
triunghiuri redate în aceeaşi manieră, dar 
haşurate paralel cu laturile lungi, în V sau 
</rizontal vădeşte bune analogii cu ceramica din 
stratul B II de la T6szeg, ce aparţine începutului 
etapei Reinecke Bz. A1 649• O cană decorată cu 
triunghi uri având capetele petrecute umplute cu 
impresiunî circulare, foarte asemănătoare celor 
Ciomortan e cunoscută din tell-ul de la 
Vărşand651 1, la vreme de Otomani II. O formă 
specifică grupului Ciomortan şi apoi culturii 
Costişa este amfora decorată pe umăr cu 
triunghiuri alungite umplute cu împunsături între 
care se intercalează câte patru benzi dispuse în 
cruce ce formează în negativ, prin cruţare, 
romburi înlănţuite. Asemenea vase se cunosc de 
la Păulenî65 1 şi CostişaG52• Triunghiuri haşurate ce 
formează în negativ romb uri apar şi în mediu 
Corneşti-Crvenka, la începutul Bronzului 
mijlociu, în nivelul III de la Socodor653• 

Corespondenţele oferite de ceramică indică, 
pe lângă presupusul aport local, de tip Jigodin, o 
puternică componentă central-europeană, filtrată 
Însă de grupele periferice ale acestui spaţiu. 

Relaţia grupului Cio!1Jortan cu cultura Wietenberg 
Observaţiile stratigrafice din sud-estul 

Transilvaniei au demonstrat presupusa 

CH6 Tasic 1984, PI. III/5 = IV /7. 
(,47 Cavruc, Dumitroaia 2000, PI. XII/ 1 .  
CHS Gumă 1997, PI. x.,x.,X/8. 
CH9 Schalk 1 981 ,  p. 89, PI. 1 7/24-25 = 29/162; 34/242, 
245. 
650 BO/la 1975, p. 127, PI. 1 32/7. 
651 Cavruc, Buzea 2002, PI. III7 1 . . 
652 Mon't1tz 1978, Fig. 58/9; Dumitroaia 2000, Fig. 1 10/1 ;  
1 13/2. 
m Popmu 1956, p. 49, Fig. 1 0/8. 
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anterioritate a grupului Ciomortan în relaţie cu 
cultura Wietenberg6s4. Raportul Ciomortan
Wietenberg pare acum lămurit, cel puţin prin 
prisma observaţiilor stratigrafice de la Păuleni, 
unde două complexe şi valul Ciomortan sunt 
suprapuse de locuinţe ale culturii Wietenberg. 
Părăsirea cetătuii de la Costisa de către 

. , , 

comunitatea Ciomortan s-a încheiat, se pare, cu 
un ritual complex, ce a avut ca finalitate un 
puternic incendiu şi astuparea porţii de acces în 
fortificatie(,55. Dacă initial locuirea Wietenberg a , , 
� d � ' f 1(,56 - 'l lost atata In aza , cercetan e recente au 
demonstrat atribuirea lor fazei Wietenberg II65/ . 

Materiale de tip \'Vietenberg sunt semnalate 
în câteva aşezări Costişa din Moldova, precum la 
Lunca658, Bogdăneşti659 şi RăcăciuniG61 1 ori într-un 
mormânt tumular din necropola de la 
Cotârgaci661 • În orice caz, descoperirile Costişa 
propriu-zise din Transilvania, precum cele de la 
Sighişoara662, apar doar în mediul culturii 
Wietenberg II sau III şi �n de o etapă mai târzie 
ce ilustrează relatiile acestor comunităti cu , , 
spaţiul est-carpatic. O posibilă influenţă Costişa 
(târzie ?) se poate invoca şi în decorul unei urne 

65� Printre specialiştii care au suspnut o astfel de reia pe, 
amintim aici pe Zaharia 1995, p. 1 52. 
655 Cavrui" 200 1 a, p. 56; Cavruc 2001 b, p. 59, 62, 65; Cavruc 
2002, p. 91 ,  studiu în care autorul infirmă vechile afirmapi 
privind o distrugere a fortificapei pe seama unei ofensive a 
comunităplor W'ietenberg (Cavrui" 2001 b, p. 65); Cavruc, 
Bllzea 2002, p. 41 .  
656 Cat/rut' 2000, p. 96; Cavruc, Dumitroaia 2000, p. 132, PI. 
I1/2-3; Cavruc, Rotea 2000, p. 155; Vulpe 2001 a, p. 1 1 ; 
Cavruc 2001 b, p. 65. 
657 Cavruc 2002, p. 90-91 .  
65H Cavruc, Rotea 2000, p. 1 57; Cavruc 2001 b, p .  65. 
659 J- 'ulpe 2001 a, p. 10. 
660 Vulpe 2001 a, p. 10. 
661 Dumitroaia 2001 a, p. 1 8. 
662 Horedt, Seraphin 1971, Fig. 24/3; Bor�ffka 1994, PI. 
132/8, unde este ilustrat un vas tipic Costişa, decorat cu 
triunghiuri haşurate oblic, dispuse cu vârful în jos. Un vas 
cu acelaşi decor, din acelaşi sit ar putea fi tot un produs 
Costişa sau de influenţă Costişa (Alldri(oiu, Rustoiu 1997, 
Fig. 14/9); Vulpe 2001 a, p. 1 1 ;  Cavruc 2001 a, p. 56. 
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din necropola de la Turia663• Aceste descoperiri, 
cu caracter de importuri sus�n o 
contemporaneitate Wietenberg-Costişa, la un 
orizont la care în Transilvania evoluţia grupului 
Ciomortan se încheiase. 

În urmă cu peste trei decenii, Z. Szekely 
vedea o participare a culturii Ciomortan la 
dezvoltarea culturii Wietenberg664. Eventualele 
moştemn Ciomortan în ceramica de tip 
Wietenberg ar putea fi într-adevăr bănuite 
pentru unele materiale apărute în câteva situri 
transilvănene665• 

Date fiind aceste observaţii apare pertinentă 
supoziţia încetării evolu�ei grupului Ciomortan 
în urma pătrunderii comunit

,
ă�lor Wietenberg în 

sud-estul Transilvaniei. In atare condiţii 
"dispari�a" descoperirilor de tip Ciomortan 
poate fi explicată printr-un proces de migraţie 
spre răsărit, în Moldova, unde vor evolua 
probabil într-o primă etapă cu aceeaşi coloratură 
şi, mai apoi, primind elemente Komarow, în 
formele clasice ale culturii Costişa. Un scenariu 
similar a fQst, de altfel, propus recent şi de către 
V. Cavruc, care acceptă în noua sa viziune 
apariţia aspectului Costzfa ca urmare a extinderii 
grupului Ciomortan spre răsărit, în Moldova. În 
opinia aceluiaşi cercetător într-o etapă ulterioară 
în Moldova pătrund dinspre nord impulsuri 
culturale de tip Trzciniec-Komarov ce vor da 
naştere, Într-o primă fază unor descoperiri 
precum cele de la Lunca 1. Acestui mediu 
cultural îi sunt atribuite de către Cavruc şi 
importurile sesizate în aşezările Wietenberg din 
Transilvania66(', pe care deja le-am semnalat. 

XI. Câteva consideratii despre ceramica 
Tei 1 şi legăturile ei cu grupul Gornea-Foeni 

66:1 Szeke!y 1995, PI. XI/2. 
6� Szeke!J' 1970, p. 74-75. 
665 Popa, Comfa 1981 ,  PI. 1/1 1 (Aţel); Soroceallu 1984, PI. 
II/4; VII/l  (Noşlac); LaZăr 1997, PI. I1/1 (Unirea); Popa, 
Simina 2004, p.  30, PI. 12/1 (Lancrăm) . 
666 Cavrui" 2002, p. 93. 
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Se pare că grupul Gornea-Foeni din Oltenia, 
prin varianta sa Orleşti, nu şi-a extins aria spre 
răsărit sau chiar dacă a făcut-o a fost accidentală. 
Probabil responsabilă de această situaţie, într-o 
primă fază ar fi existenţa în nord-estul Munteniei 
a grupului Odaia Turcului, ce ar putea lua 
naştere în urma unei "regrupări" a comunităţilor 
Glina târzii din fata acestui curent cultural vestic. , 
Totuşi, la finele Bronzului timpuriu, într-o etapă 
mai târzie cel puţin în aria centrală şi sudică a 
Munteniei "amprenta" vestică pare evidentă, în 
descoperirile înglobate fazei Tei 1. Acestea din 
urmă sunt ulterioare descoperirilor de tip Odaia 
Turcului IV şi vor marca debutul Bronzului 
mijlociu în Muntenia66i. 

Printr-o serie de trăsături ale fazei Tei 1, 
această cultură se circumscrie şi ea celor născute 
pe un fond central-european şi, mai mult, 
prezintă unele similitudini cu grupul Gornea
Foeni dar, mai ales, cu descoperirile de la 
Z I  1 ·  l d · 1 668 o tan, u Urne e ep semna ate . . 

Spre exemplu, pentru buzele de vase 
alveolate şi îngroşate la exterior a vaselor din 
faza Tei 1669 aflăm bune analogii în aşezarea de la 
Zoltan (PI. 18/4; 19/13). În acelaşi timp însă, 
regăsim corespondenţe cu ceramica de la Tap, 
Gy6rszemere sau Domony (Ungaria) de tip 
Mak6 târzii, unde apar asociate cu decor striat6i". 
În aşezarea Tei 1 de la Căţelu Nou aflăm şi un 
fragment ceramic decorat cu un şir de 
impresiuni tri unghi ulare ordonate pe 
orizontală6Î1 . De asemenea, bune analogii pentru 
aplicaţiile gen "boabe de linte" de la Zoltan le 
aflăm tot la Căţelu Nou, unde apar, alături de 
mici proeminenţe conice dispuse fie izolat, fie în 
grupe de două, trei sau patru. Mai mult, într-un 

667 Biijenaru 2002, p. 1 88, 12 1 .  
668 Biijenaru 2002, p .  121 .  
669 Leahu 1961, p .  88-89, Fig. 13/1-2; 1 5/ 1 , 3. 
670 KalicZ 1968, p. 78-79, PI. 1V/20, 25; YIII/1 3; 1X/1 3, 
1 7; 26, 36; Fig/er 1994, Fig. 4/12; 5/7; 6/6, 1 1 -12; 7/4; 
8/3, 7. 
671 Leahu 1967, p. 90, Fig. 1 4/2. 
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caz ornamentul plastic este asociat decorului 
realizat cu măturiceaG72• De altfel, acu �tă ul timă 
categorie ceramică (decorată cu măturicea) este 
semnalată şi în aşezarea Tei II de la Mogoşeşti, 
unde este văzută ca un element de tradiţie Tei 
IC,73. Brâie crestate dispuse în zig-zag precum la 
Cătelu Nou, asociate cu textil, avem la TiboldC,i4 
şi Tiszaluc (Ungaria) , în mediu HatvanG75• Tot 
aici aflăm şi analogii identice pentru vase de uz 
comun decorate pe umăr cu aplicaţii gen "boabe 
d li ,,676 D 1 b L " d " · d , ,, e nte . ecoru su lorma e SpIC e grau 
întâlnit la Zoltan îl aflăm şi la Căţelu Nou, în 
faze Tei IC,ÎÎ. 

Cupele cu piciorC,78, ca şi decoraţia formată 
din zig_zaguri6i9 specifice fazei Tei 1 (descoperiri 
de tip Căţelu Nou), ultimele amintind de o 
tehnică a exciziei aflată în descompunere68il, ne 
pot sugera posibile legături cu cultura Nyirseg 
sau alte grupe din nord-estul Ungariei, decât cu 
faza Govora Sat-Runcurl a culturii Glina, aşa cum 
a sugerat C. SchusterG8 1 •  Par, astfel, evidente o 
serie de conexiuni cu arealul vestic, central
european ce ar putea fi explicate pe viitor prin 
noi cercetări. Mereu invocata origine din cultura 

672 Leahu 1967, p. 315,  Fig. 3/7; 4/2; Leahu 1961, p. 89, 
Fig. 1 4/1 , 3; 1 5/1 -3 . . \utoml caută o geneză a decomlui în 

"boabe de linte" în cultura Cemavoda (Leahu 1963, p. 3 1 8; 
Leahu 1961, p. 143. 
(,7l S chuJter 1990, p. 105. 
67� Ba/dZJ 1901, Fig. 34. 
67, KalicZ 1968, PI. XLV / 1 9; XLVI/7; vezi şi Pl. 
XCYIII/1 5. 
(,76 KalicZ 1968, PI. XLY / 1 8, 20, Csci'!)li, Stanc::;jk 1982, Fig. 
9/1-2. 
6/7 Leabu 1961, p. 93, Fig. 18/1-2. 
678 Lea/w 1963, p. 310, Fig. 2/1 -2; Leahu 1961, p. 88; Leahu 
1992, p. 63, PI. 1/10; Sârbu, Damian 1992, p. 1 4· (numite 
"fructiere") . 
679 Leahu 1963, p. 3 12, 314, Fig. 5/2-3, 6, 8; Morintz 1918, 
Fig. 26/1-6. 
6HO Un fenomen similar, dar în sens invers se petrece în 
faza târzie a culturii Coţofeni, cel mai probabil ca influenţă 
din partea ceramicii excizate Yucedol. 
681 Sdwster 1991, p. 16 1 .  
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Coţofeni pentru Tei 1682 credem că trebuie 
momentan abandonată, fiind imposibil de 
demonstrat în ciuda unor apropieri de ordin 
stilistic. Pe de altă parte, pentru ceramica 
grosieră, bogat decorată cu măturicea, au fost 
avute în vedere pentru faza Tei 1 din aşezarea de 
la Gt'eci doar "elemente de tip Folteşti şi 
Glina,,683. 

Recent, C. Fântâneanu şi-a formulat opinia 
potrivit căreia descoperirile de tip Bungetu nu 
pot fi încadrate în rândul celor Gomea-Orleşti, 
întrucât ar fi caracteristice fazei timpurii a 
culturii Tei şi se datează în Bronzul mijlociu684• 
Prin urmare, aşa cum a precizat şi V. Leahu 
orizontul cu ceramică striată are un rol genetic la 
apariţia materialelor de tip Tei 1, dar materialele 
striate apărute izolat în zona sud-centrală a 
Munteniei nu au un context asigurat68s• Pe linia 
legăturilor cu zona central-europeană se înscrie 
şi secera de tip arhaic de la Căţelu NOU(,8r,. 

*** 
În concluzia discuţiilor noastre vedem în 

stadiul actual al cercetărilor următoarea evoluţie 
la finalul Bronzului timpuriu transilvănean: 

BT II b Descoperiri de tip Năeni-
Schneckenberg, Gligoreşti-Valea J anului, 
Ciomortan timpuriu. 

BT III a - Gomea-Foeni 1 (etapa Foeni 1-
Ocnele Mari-Aiud) , Ciomortan. 

BT III b Gomea-Foeni II (etapa 
Gornea -O rleş ti -Miceş ti) , Ciomortan. 

\ XII. începuturile Bronzului mijlociu în 
Transilvania 

Legăturile dintre Ţara Haţegului fl Banat la 
i'nceputul Bronzului mijlociu 

La baza stratului de cultură de la Peşteana, în 
săpăturile noastre din anul 1 998, în SII, 

682 Leahu 1967, p. 144; Leahu 1992, p. 69. 
683 Ulal1ici 1979, p. 1 2, 22. 
68� Fâl1tâmal1u 2004, p. 38. 
68, Leahu 1995, p. 254. 
686 Leahu 1967, p. 70, PI. III /4. 
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suprapuse de o locuinţă de suprafaţă Balta Sărată 
IIG87 au apărut aproape exclusiv fragmente 
ceramice lucrate grosier, în general de la vase
borcan, decorate pe corp cu pieptenele (Pl. 
34/6-15; 35/12; 36/21-22, 26) dar şi alte 
materiale decorate cu aplicaţii, mClZ11 sau 
impresiuni (Pl. 34-36). Alături, în acelaşi 
context, a fost găsit şi un fragment ceramic de 
bună calitate, decorat cu incizii în arcade şi 
ghirlande (Pl. 34/3). Apariţie inedită pentru 
spaţiul transilvănean, fragmentul respectiv îşi 
află analogii, într-o asoc.iere similară, în nivelurile 
inferioare de la Socodor, la Cicir, Comeşti şi 
Peri am 1II_IVr,88, în aşezarea de la Iaz-Dâmbr,8� 
ori chiar în Tei 169". M. Gumă includea 
descoperirile de la Socodor (nivelurile inferioare) 
şi Cicir în grupul Cicir-S ocodor, pe care îl situa mai 
timpuriu comparativ cu grupul Visag-Iaz, 
motivând în cazul ultimului, elementele de 
legătură cu grupul Balta Sărată, ce ar putea 
forma chiar o primă fază (l) din evoluţia Balta 
Sărată iar cele mijlocii în grupul Comeşti
Crvenka 1; pe de altă parte situa aşezarea 
Corneşti-Crvenka 1 de la Ciuta la un orizont 
imediat anterior primei faze Balta SăratăG91 • În 
schimb, FI. Gogâltan atenţionează că ceramica 
decorată cu pieptenele (de factură grosieră) de la 

687 Utilizăm periodizarea propusă de �L Gumă (Gumă 
1997, p. 49-50) deşi considerăm că, în fapt, prima fază a 
grupului Balta Sărată corespunde fazei Balta Sărată II, aşa 
cum a fost definită de acelaşi cercetător. Prezenţa 
constantă a decorului realizat în tehnica Stichkol1o/tedJ/lik 
sau cu "dinţi de lup", numeroasele analogii cu materiale 
Balta Sărată II din Banat, la care se 'adaugă importurile 
\'V'ietenberg ne asigură încadrarea cronologic o-culturală a 
locuinţei de la Peşteana la acest palier cronologic. 
688 Gogâltol1 1996, p. 46; Gumă 1997, p. 33-34. 
68� Petrovszk)' 1979, PI. VI/ I O; Guma 1997, PI. L\'1/1 1 .  
;\Iaterialul de aici este atribuit când "descoperirilor de tip 
Visag-Iaz, când fazei "Balta Sărată 1". 
690 il,. Ulanici publică un fragment ceramic dintr-o locuinţă 
Tei 1, pe care apare o friză umplută cu incizii în ghirlandă 
(?) (Ulol1ici 1979, p. 1 2, Fig. 6/13) ce, eventual, ar putea fi 
apropiată motivisticii Corneşti-Crvenka. 
691 Gumă 1997, p. 33-34, 45. 
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Socodor reflectă o tradiţie preluată din grupul 
Gornea-Orleşti, ce nu poate fi "ruptă" de 
categoria semifină şi fină a locuirii de aici 
atribuită grupului Corneşti-Crvenka692. Prin 
urmare existenţa Uliu!' grup Cicir-Socodor este 
indirect contestată, Lar :materialul de la Peşteana 
se leagă de o pătrundere dinspre Banat, fie, cel 
mai probabil, într-o fază timpurie Corneşti
Crvenka, fie din aria grupului Visag-Iaz. 

Cele mai bune analogii pentru materialul 
prezentat de la Peşteana le aflăm în aşezarea de la 
Ciuta, datată în faza Corneşti-Crvenka I şi începutul 
fazei a II _a693. Aici regăsim analogii pentru vasul cu 
profilul îngroşat şi arcuit spre interior694 (pI. 34/1), 
decorul realizat cu pieptenele69s (pI. 34/6-15; 
35/12; 36/21-22, 26), proemineţele gen "creastă de 
COCOş,,696 (pI. 34/4-5) şi decorul format din arcade 
şi ghirlande(m (pI. 34/3), toate în aceeaşi asociere. 
Acest grup cultural a fost definit recent, ca o 
manifestare ce debutează la finele Bronzului 
timpuriu dar specifică Bronzului mijlociu din 
Banatul românesc, ce cuprinde această regiune, mai 
puţin zona sa de nord-vest, ocupată de comunităţile 
Mureş698. Faza Comeşti-Crvenka II a fost 
paralelizată de M. Gumă cu Wietenberg I şi parţial 
II (Wietenberg AI-Az la Boroffka)G99. 

Descoperirile de tip Visag-Ia�) denumite 
1: 1 

. " d  P R 71HI d " astle pentru prIma oara e . ornan , upa 
necropola de la Visag7tll şi aşezarea de la Iaz-

692 Gogâltan 2000, p. 124, 129. 
693 Gumă 1997, p. 45. 
694 Gumă 1997, PI. �x..'UI/3; XXXIII/13 .  
695 Gumă 1997, PI. XXXV /2; pentru alte analogii similare 
în alte aşezări Comeşti-Crvenka, vezi Gogâ/tan 2004, PI. 
XIII/2-4; XV /6. 
696 Gumă 1997, PI. �"XIII/4, 9. 
697 Gumă 1997, PI. �x..'UV / 1 7; �x.."XVI/3 1 .  
698 Vezi Gumă 1997, p .  43-47; Gogâ/taIl 2004. 
699 Gumă 1997, p. 45. 
700 Romall 1988, p. 221 -222. 
701 Dumitrem/, Stra/all 1967, p. 71-81, atribuită initial culturii 
Verbicioara. Încadrare respinsă ulterior de I. B6�a, care o 
apropie de "cultura Hatvan-Otomani" (EOM 1975, p. 192, nota 
15); Vezi şi Morilltz 1978, Fig. 7/4-5; Gumă 1997, PI. LIIII-LIV. 
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D ' b71l2 " ' 1 " B l ' d d am ocupa zona ma ta a anatu Ul e nor -
est şi se cunosc de la Iaz-Dâmb, Visag şi Susani-
D l. 711 3  IA ' d 1 

� . e uţ ' . n ran u acestora se remarca asocIerea 
decorului de tip Besenstrich und Textilmuster cu cel 
format din incizii şi şiruri de puncte imprimate 
de-a lungul unei linii ("spic de grâu") 71 14. 

Pentru P. Rogozea descoperirile de la Visag, 
Iaz, Valea Timişului şi Silagiu ar constitui o fază pre 
a grupului Balta Sărată71 1S. M. Gumă, deşi includea 
descoperirile de la Visag şi Iaz într-un orizont 
distinct de tip Visag_Iaz71 l6, atunci când discută faza 
Balta Sărată I din Banat apreciază ca reprezentative 
aceleaşi situri707. Această poziţie este negată fetID 
de FI. Gogâltan care exclude amintitele descoperiri 
din rândul celor de tip Verbicioara sau Balta Sărată 
şi sugerează o posibilă cuprindere a lor în aria de 
formare Comeşti-Crvenka7tl8. Materiale 
asemănătoare au fost publicate sau semnalate şi 
din Oltenia, de la Ostrovul Corbului (sectorul B/1l9 
şi Cârcea-Viaduct, fiind comparate cu cele de tip 
Visag-Iaz 71< 1 şi explicate pe seama derivării lor 
dintr-un fond comun7l l ;  altele similare provin din 
Serbia (Kladov07l2) .  La Ostrovul Corbului acestea 
suprapuneau depuneri de tip Bubanj III -Vecina şi 
erau anterioare locuirii Verbicioara II surprinsă în 
sectorul A 713. 

702 Petrovszk)' 1979, p. 79, 82, Fig. 4; PI. V-IX; Petrovszk)', Gumă 
1979, p. 58-61 ,  PI. X-x\'III; Gumă 1997, PI. L\T-L\'III. 

70.l Roman 1988, p. 221 -222; Gogâ/tan 1995, p. 60; Gumă 
1997, p. 32; Gogâ/tan 1999, p. 206. 

704 Gumă 1997, p. 32-33. Vezi Dumitrescu, Stra/an 1967, Fig. 1-4. 
705 Rogozea 1994, p. 1 8 1 .  Nu mai comentăm aici încadrarea 
şi terminologia, întrucât critica a fost adusă deja de FI. 
Gogâltan (Gogâltan 1999, p. 207). 
706 Gumă 1997, p. 32-34. 
707 Gumă 1 997, p. 49-50. 
70S Gogâ/tan 2004, 101-102. 
709 Roman 1998, p. 19, Fig. 6/1-5, 7-9. 
7 1 0 Gumă 1997, p. 28. 
7 1 1 Gogâltan 1999, p. 206. 
7 12 Morintz 1978, p. 22, Fig. 7/3, atribuit culturii 
Verbicioara. 
7 Ll Romall 1988, p. 222; Gumă 1997, p. 28; Roman 1998, p. 18. 
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Pl. 34 Ceramică din Bronzul mijlociu de la Peşteana-Măgureauă 
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Pl. 35 Ceramică din Bronzul mijlociu de la Peşteana-Mdgllreaud 
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Pl. 36 Ceramică din Bronzul mijlociu de la Peşteana-Măgureauă 
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Forme specifice pentru grupul Visag-Iaz, 
cum sunt străchinile cu buza scurtă şi corpul 
bombael4 regăsim şi în descoperirile de la 
Biharugran (Ungaria) , la vreme de Otomani 
timpuriu/Hatvan timpuriu7l 5, fapt ce sugerează 
anumite legături între descoperirile din Banat şi 
cele din Ungaria. 

• 

Prin anumite elemente de decor ("spic de 
grâu" ori benzi incizate umplute cu alveole, ce 
pornesc radial) . ceramica de tip Visag-Iaz se 
dovedeşte înrudită şi cu cea Tei 1716. Decorul 
format din înţepături dispuse într-o motivistică 
anume din aşezarea eponimă de la Ciomortan 
(păuleni) apare şi în necropola grupului Visag-
1 d 1 V· 717 O . . az e a Isag . ncum, SItuarea 
descoperirilor de tip Visag-Iaz credem că trebuie 
acceptată la o vreme post Gornea-Foeni şi ante 
Balta Sărată, ce corespunde începutului 
Bronzului mijlociu718• 

Locuirea ulterioară de la Peşteana, ce 
suprapune materialele din BM 1 apa�ţine altor 
comunităţi cu origine "bănăţeană", de tip Balta 
Sărată 719. În consecinţă, se poate aprecia că 

m Vezi, spre exemplu, Guma 1997, PI. LVI/2, 8, 1 7. 
71 5  Ecsetjy 1978, Fig. 4/2-3, 5-6. 
716 Leahu 1 967, Fig. 1 8/ 1 -2, 4; Leahu 1992, PI. III/1 ,  5, 8. 
717 Gumă 1997, PI. LII/21 .  
71 8  Gogâltan 1999, p. 207. 
71 9 .\supra problemelor legate de locuirea Balta Sărată din 
Transilvania vom reveni, pe larg, cu alt prilej. Apariţia unei 
recente lucrări care cuprinde şi descoperiri de tip Balta 
Sărată din peştera Cauce Gud. Hunedoara) (Luca et a/ii 
2005, p. 47) ne obligă însă la câteva scurte precizări. 
;\1ateriale de tip Balta Sărată sunt semnalate de la Peşteana 
încă din anul 1 986 (Petrescu 1986, p. 216) flind publicate 
peste un an de Z. Kalmar şi H. Tatu, cei doi ridicând 
pentru prima oară problema prezenţei acestui grup 
cultural şi în sud-vestul Transilvaniei (Ka/mar, Tatu 1986-
1987, p. 38-39, 41 , Fig. 1 -4; 5/3, 6, 9, 1 1 ,  13-14; 6/2-3). 
Alte puncte cu descoperiri · de acelaşi tip vor fl semnalate 
ulterior şi la Baru (vom cita în continuare doar prima 
semnalare bibliograflcă) (Tatu el a/ii 1991 ,  p. 93), Fărcădin 
(Ka/mar, Tatu 1986-1987, p. 35, 41,  Fig. 5/10, 12), Gânţaga 
(Ka/mar, Tatu 1986-1987, 4 1 ,  Fig. 5/5, 8; 6/4), Haţeg (Tatu 
el a/ii 199/ ,  p. 96, Fig. 9/23), Subcetate (Andnţoiu 1992, p. 
48, 125, poz. 1 03, PI. 36/20), Streisângeorgiu (Popa 1999, 
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debutul şi evoluţia Bronzului mijlociu din Ţara 
Haţegului este ancorat în realităţi culturale 
specifice Mureşului inferior şi Banatului având o 
evolutie diferită de restul arealului sud-vest 

, 

transilvănean, situându-i începuturile încă la 
vreme de BM I .  

XII . l .  Problema aspectului cultural Zoltan 
De curând, descoperirile de la Zoltan 

cuprinse între depunerile din Bronzul timpuriu şi 
cele din Bronzul târziu au fost reconsiderate de 
V. Cavruc, autorul importantelor cercetări de 
aici. Cum era de aşteptat, în virtutea unor poziţii 
recente referitoare la materialul de la Zoltan, 
Cavruc ne oferă şi o definire a aşa-numitului 
aspect Zoltan. 

"Insolite", prin caracterul lor "intrusiv" 
materialele de la Zoltan sup�apun locuirea din 
Bronzul timpuriu şi sunt suprapuse, la rândul 
lor, de o vatră a culturii Noua. Aici întâlnim 
amforete cu corpul bitronconic decorate cu 
grupe de incizii simple, umplute cu impresiuni 
sau flancate de "boabe de grâu" (PI. 37/11, 14, 

p. 1 36) şi Deva (Popa 1999, p. 1 36). ;\lai mult, a fost 
publicat raportul preliminar al săpăturilor noastre din anul 
1 998 în aşezarea de la Peşteana-Măgureauă (Popa, Ferencz 
1999, p. 83-84) şi prezentate comunicări extinse cu 
rezultatele acestor cercetări la sesiunile Muzeului Banatului 
din Timişoara (1 999) şi Muzeului Naţional al Unirii din 
Alba Iulia (2003). De asemenea, ]\1. Rotea atrăgea atenţia 
asupra faptului că în Ţara Haţegului nu este sigură 
prezenţa unor situri \Vietenberg "având în vedere că zona 
este una de contact cu grupul Balta Sărată" (Rotea 1993 b, 
p. 28). Am Îacut acest excurs, necesar, în dorinţa de a 
informa pe autorii volumului amintit la începutul notei de 
faptul că descoperirile Balta Sărată transilvănene nu se 
rezumă, doar la cele câteva cioburi publicate din 
perieghezele unor colegi hunedoreni de la Hăşdat (Roman, 
Diaconescu 1999-2000, p. 99-100, PI. IV -VIII, atribuite 
greşit culturii Wietenberg; pot fl încadrate în grupul BaÎta 
Sărată fragmentele de la IV /10; V /2, 9; VI/3; VII/l şi 
posibil PI. VIII/2, 5) şi cele recente din Peştera Cauce. 
Dacă respectul pentru generaţia mai tânără care a abordat 
acest subiect (şi aici trebuie să mă nominalizez) suferă de 
evidente carenţe, ignorarea contribuţiilor Wlor colegi de 
breaslă "cu vechime" pare cu totul de neînţeles! Ce este 
mai gravă oare, ignoranţa sau ne ştiinţa? 
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25; 38/3). Apar, de asemenea şi "vase-cuptor" şi 
un vas prevăzut cu lobi în zona torţilor decorat 
cu caneluri late oblice (PI. 37/4). Frecvent este 
prezent şi decorul format din trei-patru incizii 
verticale ce pornesc de sub o bandă incizată 
orizontal (PI. 37/16, 21-24); aceeaşi frecvenţă o 
are şi motivul în "spic de grâu,,720 (PI. 37/2-3, 5-
6, 9, 18). Se mai întâlnesc romburi haşurate, 
înlănţuite orizontal (PI. 37/12) şi caneluri late 
dispuse vertical (PI. 37/13, 20) sau sub formă 
de spirală (PI. 38/1)721 . În ceramica de aici se 
apreciază că s-ar regăsi atât elemente Costişa, cât 
şi de factură Monteoru (lC2, ICI) şi Tei 1722• 

Motivistica formată din incizii directoare 
flancate de truCI impresiuni triunghiulare, 
specifice ariei grupului Sanislău se pare că a fost 
moştenită, în formă modificată, prin înlocuirea 
cu decorul sub formă de "spic de grâu" / 
"brăduţ", în arealul grupului Visag-laz72.\ de 
unde cel mai probabil se va răspândi spre est 
între Carpaţi şi Dunăre, în faza 1 a culturii Tei724 
şi, de aici probabil, în grupul Zoltan. De altfel 
originea acestui decor din motivistica Nir II  
(SanisIău) a fost invocată de P. Roman, cu 
referire la descoperirile din grupul Visag-Iaz725. Îl 
vom mai regăsi şi în aria Monteoru (lC" 1)

'26, 
IC 7'7 ' - ' Ib7?8 ' M ld ' 1 - pana In - " " tot In o ova In aşezarea 

720 Numit şi "brăduţ" (Cavrtlc 2001 c, p. 72). 
721 Cavrtlc 1997, Fig. 17-20; Cavrtlc 2001 c, PI. 79-81 .  
722 Cavrtlc 2001 a, p. 56;  Cavrtlc 2001 c, p. 7 1 .  
m DumilresfU, SIra/an 1967, p .  79-80, Fig. 3/4, 7, 1 1 -12; 
Gumă 1997, PI. UU/7, 12-13.  
w Leahu 1967, Fig. 1 8/1-2; Leahu 1992, PI. III/1 ,  8, Nu 
putem să nu remarcăm şi apropierile stilistice Între 
omamenta�a formată din benzi umplute cu zig-zaguri de 
pe un vas de tip Sanislău de la Berea (Bader 1978, PI. IV /9) 
şi motivistica de pe ceramica de tip Tei I de la Căţelu Nou 
(Leahu 1967, Fig. 17/3, 6). 
72S Roman 1988, p. 222. O apropiere de descoperirile de tip 
Visag-Iaz pentru aceste materiale o face şi Gh. Lazarovici 
(Lazarovici 1998 b, p. 50). 
726 Zahan'a 1990 b, Fig. 20/5. 
727 Zaban'a 1993, Fig. 9/4; 1 8/6. 
728 Zahan'a 1993, Fig. 12/5; 13/4. 
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d l L G d N )729 , l e a unca u ,  eamţ , In cu tura 
Verbicioara din Oltenia730 sau în Mureş II  
(Szoreg) 731 , O motivistică similară întâlnim în 
Transilvania la Rotbav732 şi Adămuş733, 

Pentru vasul cu lobi şi caneluri oblice o 
foarte bună analogie este oferită de un vas 
similar găsit se pare în nivelul III de la Socodor, 
în mediu Corneşti-Crvenka734, De asemenea, 
decorul format din câte trei incizii ce pornesc 
vertical dintr-o bandă incizată orizontală (PI. 
37/16, 21-24) apare frecvent, tot spre vest, în 
cadrul culturii Mureş 735, dar şi în aşezarea Costişa 
de la Siliştea 736, Importantă în analiza ceramicii 
este prezenţa decorului canelat (PI. 38/1), cu 
corespondenţe stilistice în aria Wietenberg sau 
Monteorum. Prezenţa vaselor-cuptor poate 
constitui un indiciu de datare relativă, fiind 
exclusă o încadrare anterioară fazei Wietenberg 
IIm, 

Din lipsă de analogii, V. Cavruc apreciază, 
pe baza acestor materiale, existenţa unui grup 
distinct739, denumit grupul Zoltan, grup pe care îl 
circumscrie Depresiunii Braşovului74<1, 

729 Dumitroaia 200 1 b, PI. 48/5; 50/5-6. 
7:\0 Decorul şi încadrarea culturală consemnate pe baza 
unei' informaţii de la D. Berciu de Dumi/remf, SIra/aII 1967, 
p. 79-80. Cei doi cercetători îi căutau originile în cultura 
Baden. 
731 Bona 1975, PI. 94/ 1 1 ;  95/9. 
732 FloresaJ 1991, p. 1 13, Fig. 1 5/4-5, unde este datată la 
nivel de Noua I şi considerată de tradi�e Costişa
Komarov; Cavrtlc 2002, p. 92. 
733 S oroceanu, Istra/e 1975, p. 23, decor pe toarta unui vas 
datat în Wietenberg IV. 
734 Popescu 1956, p. 29, Fig. 19/18, vas găsit la adâncimea 
de 0,80-1 ,00 m. 
m Bona 1975, PI. 95/5; 96/12; 105/3; 106/1 0-1 1 ;  1 07/3, 
9, 1 1 ; 108/6; Soroceanu 1975, PI. VIII/8-1 O. 
736 Bolohan, Creţu 2004, PI. 9/ g. 
737 Cavrtlc 2001 c, p. 72. 
m Cavrtlc 2001 c, p. 73. 
739 Cavruc 200 1 c, p. 73, nefiind exclusă însă nici posibilitate 
unei succesiuni pe parcursul Bronzului mijlociu. 
HII Cavruc 2002, p. 92. 



Cristian 1. Popa 

l' ) ţ?:;;:::;p 

� n. 2 
� 
�-'� �-� (;1 - � , � � 3  � .. Q 5 '(.,' fa 

I 1 " 6 ' .  , . --, ' ( 81' 1:t j' 
, r-� \ \9" :� O'�\J9 (1F/; -� \�,Jt>/' 
( � \. " " 10 '" � I I  9" � · l4]------- -),, ; :' -( 

1 .. 11 L 

�___ �\. �� j� .. ( b,*:. , / , -' \ ' 
.. � -::: � � )  � f o 5 om ' . ' : , : .. " : ' - :. '. " ' :('f "'.'. '--'--'--'--'-' . , . . , /. ). I (1. 6, II .  13) , I 15 . :" . .. ,. ' : - . , ''----, ", 

-Fi." .-n,-/)l l\ \, 'f0 "6t Ii..<� � 

mJ\ :. 21 

�-- 1î-' "  �) , 
.</ 12 

(/ - � - " ) \ / n 

� 
" ' < '"  

I '  " 19 

", - - .. " ",, -' - ,  , , , - ' fA -- \ 1 " ' "\ - - - - - - - - - - - rq , 
� :  '}' li?'} / / \ \ I I \ \ / , 

\. ' / ' 

, \... :' :" . / �l ' ''' l" '; :: . " '" " '1:" . . .. .. ;: . .. 
'\.-\' I' \ ) -/!Y I l·· ·· . .... 2� � 

�-_ J26 
,��: .. � .� .. -:, ... 

23 

Pl. 37 Ceramică din Bronzul mijlociu de la Zoltan (după V. Cavruc) 
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Pl. 38 Ceramică din Bronzul mijlociu de la 
Zoltan (după V. Cavruc) 

Gh. Lazarovici era de părere că, prin decorul 
cu măturicea din nivelul de Bronz timpuriu din 
acest sit se leagă de materialele din Bronzul 
mijlociu, la vreme de Wietenberg U74I ,  trecând 
totuşi cu vederea faptul că fiecare dintre ele au o 
poziţie stratigrafică diferită, prin urmare nu pot 
fi contemporane. Descoperirile în cauză se 
datează, cu siguranţă, în Bronzul mijlociu. O 
parte din descoperirile de aici742 prezintă afinităţi 
cu ceramica din nivelul Lunca II, din 
Moldova741. Noi considerăm că sunt 
contemporane fazei Wietenberg II. Prezenţa la 
Zoltan a unui fragment decorat cu o alveolă de 
formă circulară înconjurată de impresiuni (Pl. 
38/2) cu analogii în Bronzul mijlociu în mediul 
Balta Sărată, începând cu faza a II-a sugerează 
legăturile "grupului Zoltan" cu zona vestică a 
României. In schimb, vasul decorat cu brâie 
întrerup te cu capetele în jos (Pl. 37/1) este 

w La::;provid 1998 a, p. 47; Lazaro/Jid 1998 b, p. 50. 
m Carmi" 1997, Fig. 1 9/3, 9; 20/20/2, 4-8. 
7�.l Dumitroaia 2000, Fig. 1 02/2, 7.  

1 4 1  

specific Bronzului târziu 744 şi pare să ţină de 
orizontul următor de locuirea de la Zoltan. �I.2. Faza timpun'e a cu/tuni I.f/ietenberg 

Inceputurile culturii Wietenberg, în pofida 
unei literaturi am spune chiar vaste este încă în 
aşteptarea unei definiri precise. Faza Wietenberg 
1 ,  aşa cum a fost ea prezentată încă acum patru 
decenii de către K. Horedt, pe baza săpăturilor 
recente atunci ale lui N. Chidioşan de la Derşida 
s-ar caracteriza prin decorul ceramic incizat sub 
formă de zig-zag, haşuri distanţate, caneluri late, 
scobite şi împunsături mici pe umărul ceştilor, 
lipsind Însă decorul spiralic, considerat specific 
începând cu faza Wietenberg II745• Printre altele, 
K Horedt problematiza oportunitatea atribuirii 
ceramicii decorate cu măturicea unei etape 
aparte din evoluţia culturii Wietenberg sau 
ataşarea acesteia unui fenomen cultural 
d· ·  746 B lstlOct . N. oroffka va remarca, în ultima 
sinteză asupra culturii Wietenberg, ponderea 
mare a ceramicii decora te cu măturicea, în cadrul 
primei faze din sistemul său (\X'ietenberg AI) 
interpretată ca un indiciu în" favoarea unei 
apropieri temporale cu complexul caracterizat 
prin Besenstn'ch ţmd Texti/muster747, care-i stă şi la 
origine748 . De asemenea, Al. Vulpe vedea cultura 
\X'ietenberg ca dezvoltată pe fondul ceramicii 
striate de la finele Bronzului timpuriuÎ49. La 
rândul nostru, Într-un studiu anterior atrăgeam 
atenţia asupra datărilor timpurii stabilite pentru 
unele situri \X'ietenberg, ce în opinia noastră nu 
acopereau acel mult aşteptat \X'ietenberg 1. Un 
indiciu ar fi fost proporţia redusă numeric a 
ceramicii striate din aceste contexte, fără a-i 
supralicita Însă roluC51 1, întrucât apariţia sa în 

74� Vezi o prezentare a acestui decor şi a evoluţiei sale În 
;\Ioldova, la j,\icull/ă, 1\'iâ" 2004, p. 1 40-141 , Tab. 1 -2. 
7�S Horedt 1967, p. 1 38; Chidiofall 1980, p. 58. 
Î�(, Hored! 1967, p. 1 39 .  
Î47 Borl!ffka 1994, p. 286. 
74� Marin!::::. 1978, p. 1 1 6. 
Î�9 � rtllpe 200 1 .-, p. 257. 
7S11 Popa 1998, p. 78. 
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contexte cultural-cronologice diferite ale epocll 
bronzului îi reduc sensibil din valoarea de 
indicator751. 

Menţionăm totuşi că ceramică' grosieră de 
factură Wietenberg decorată cu "măturicea" sau 
cu s tri uri verticale se cunoaşte din aşezările 
cercetate prin periegheze datând din fazele 
timpurii, de la Aiton-Deasupra Morii752, Ciugud-
IA p 753 T d 754 . di . il ntre otece ' ,  ur a Şi n sltur e cercetate 

. . 1 P� 1 '755 S 756 PI . 757 Ş slstematlc a au eru , uatu , OplŞ , euşa-
La C ·  M '  ·758 T . 759 U 760 h ·  ararea om , una , nguraş sau C lar 
mai târzii atribuite aceleiaşi culturi, precum la 
A . P ' I G ·761 B 1 762 C' mpOlţa- telrete omnurez , ec ean , lceu-
Corabia763, Derşida764, Dumbrăviţa765, Noşlac766, 
P· d J 767 . U' d J 768 lanu e os Şi loara e os . 

Cu excepţia locuirii din nivelul Derşida I, pe 
care o vom analiza mai jos, alte situri 
Wietenberg au fost interpretate în ultimii ani, 
tributar observaţiilor de la Derşida, ca expresie a 
fazei I (Suatu, Păuleni, Plopiş, Pianu de Jos, 
Turia) sau ca. reprezentând un posibil 

751 Rotea 2000, p. 3l .  
7J2 Sorofeanu et a/ii 1976, Fig. 10/ l .  
753 Popa 1999, p .  108, Pl. 1/ 1 -4. 
75� Lazarovici 1997, p. 1 6. 
7J5 Cavrtlc, Rotea 2000, p. 1 57, Pl. X/3, 9; Rotea 2000, p. 28, 
Pl. VII/3, 9; Cavrtlc 2001 b, p. 63; Cavrtlc, Buzea 2002, Pl. 
XVII/3; XXl1/8-9. 
756 Rotea 1994, Pl. I1I/5. 
757 Bdinanu 2003 b, p. 32, Pl. II/4. 
758 Ciuta 2004, p. 152, 1 54, 1 58-1 59, Fig. X/1 6; XI/ 1 9; 
XIII/3-4. 
759 Szekefy 1995, Pl. IX/5. 
760 B/djan 1975, p. 622, Fig. 2/3. 
761 Ciugudean el a/ii 1999, p. 44, Pl. A'V1/ 6. 
762 BoroJfka 1994, Pl. 10/ l .  
763 BoroJfka 1994, Pl. 52/12 (semnalăm şi omamentarea pe 
interior, deocamdată singulară pentru aria Wietenberg); 
56/l .  

7� Cbidiofan 1980, p .  38. 
765 Soroceanu, Retegan 1981, Fig. 3/2. 
766 Soroceallu 1984, p. 435, Pl. VII/5, 9. 
767 Ciugudean, F/orea 1995, p. 60, Fig. 3/9. 
768 Lazarovict; Cristea 1979, Fig. 3/10, 14; BoroJfka 1994, Pl. 
1 39/9. Vezi şi Harta 1 8, cu răspândirea decorului striat în 
aria \Vietenberg. 
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Wietenberg I de final sau început de Wietenberg 
II (Lancrăm, Şeuşa). 

Una din aşezările Wietenberg inclusă în mod 
repetat în faza I este cea de la Suatu769. Lipsa 
complexelor ca şi prezenţa aici a unor materiale 
(nepublicate) invocate de Gh. Lazarovici sau FI. 
Gogâltan ca fiind mai târzii (Wietenberg III b la 
Lazarovici !) a atras după sine o poziţie rezervată 
faţă de datarea timpurie propusă de M. Rotea770• 
Se remarcă aici lipsa decorului spiralic, dar, în 
acelaşi timp, prezenţa străchinilor lobate 771 ,  ce 
apar la Derşida doar din nivelul IIm. Ne aflăm 
în faţa unei aşezări secundare care nu exte exclus 
să aibă cel puţin două etape de locuire 
Wietenberg, dintre care una ar putea fi timpurie. 

O altă aşezare Wietenberg atribuită fazei I 
este cea de la Păuleni (Ciomortan) . Aici au fost 
cercetate mai mulţe complexe de locuit, o serie 
de gropi, o depunere rituală, o groapă rituală cu 
un schelet de: copil773 şi o construcţie-anexă de 
suprafaţă774• Intr-unul din complexele cercetate 
aici este semnalată şi prezenţa rară a ceramicii 
decorate cu pieptenele (Kammstrich) sau cu 
striuri775• Locuirea Wietenberg de la Păuleni o 
suprapune pe cea aparţinând grupului 
Ciomortan, relaţie stratigrafică foarte 
importantă776. Datarea timpurie a sitului 

769 Rotea 1993 b, p. 30, nota 24, Pl. V-VI; Cavrtlc, Rotea 
2000, p. 1 57-1 58. 
770 Lazarovici 1997, p. 1 5; Popa 1998, p. 78; Gogâltan 1999, 
nota 450. Pentru evitarea unor eventuale speculaţii pe 
viitor, considerăm absolut necesară publicarea lotului de 
materiale "mai târzii", dacă ele chiar există. 
771 Rotea 1994, p. 1 34, Pl. II/7, 9. 
772 Chidiofan 1980, p. 42. 

773 Copilul avea 5-6 luni la momentul decesului (Comfa 
2000, p. 1 77, Pl. 1) . Un alt complex ritual, cu un schelet şi 
două cranii umane poate aparţine aceleiaşi culturi (Cavrtlc, 
Buzea 2002, p. 50). 
m Cavrtlc 2000, p. 96; Cavrtlc, Rotea 2000, p. 1 55, Pl. I-IV; 
Rotea 2000, p. 21 -25; CaVrtlf 2001 b, p. 63; CaVrtlf, Buzea 
2002, p. 46-49, Pl. VI-VII; XI-XII; XV; XVIII-XIX; 
X.XI1/1 -2; X.-XVII-x.-x...y 
775 Cavrtlc, Rotea 2000, p. 1 56; Cavrtlc 2001 b, p. 63. 
776 Cavrtlc 2002, p. 91 .  
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Wietenberg a fost pnvita, de altfel, cu 
circumspecţie de la primele cerectări777• Ulterior, 
după descoperirea unor fragmente ceramice 
decorate cu spirale în relief s-a revenit cu 
argumente în favoarea plasării sale abia în faza 
Wietenberg II, susţinută şi de importurile, 
probabil de tip Monteoru lC2778. Recent 1. Bejinariu publică inventarul unei 
locuinţe (?) Wietenberg de la Plopiş Gud. Sălaj) 
pe care o datează, pe baza elementelor sărace de 
decor, din care lipseşte spirala, în faza 1779• Dar şi 
aici, asemeni aşezării de la Suatu avem cel riÎai 
probabil o locuire sezonieră. Mai mult întâlnim, 
ca şi la Suatu, castronul lobat781 1• 

Necropola de incineraţie de la Turia781, 
reinterpretată de către M. Rotea, a fost atribuită, 
la un moment dat, fazei Wietenberg 1782• 
Criteriul principal adoptat şi în acest caz a fost 
lipsa decorului spiralic. Însă aspectul general al 
vaselor plasează acest cimitir mai târziu. Oricum, 
în opinia noastră nu atât de târziu, la nivel de Bz. 
D-Ha A, precum preconizase autorul 
cercetărilor, Zs. Szekely783. Este evident că aici 
pot fi întâlnite numeroase aspecte particulare, 
dar unitare pe ansamblul necropolei7H4• De pildă 

m Cavmc 1997, p. 101,  nota 25; Gogâllatl 1999, p. nota 450. 
i78 Cavmc, Buzea 2002, p. 46, 50, Pl. X/1-3; :xx.'U1; Cavmc 
2002, p. 9 1 .  
m B�jinanu 2001 ,  p .  1 0 1 ,  Pl. II-III; 1V/5-8; Bejinariu 2003 
b, p. 31 -32, Pl. II-YI. 
780 Bdinariu 2001, Pl. III/6; Bejinanil 2003 b, Pl. V /6. 

. 781 Semnalată iniţial la S zeke!y 1989, p. 246. 
782 Cavmc, Rolea 2000, p. 1 58. 
783 Szeke!J 1995. 
78�' Nu trebuie ignorat conservatorismul de care dădeau 
dovadă comunităţile preistorice în privinta inventarului 
funerar. Spre exemplu, un caracter arhaic al vaselor 
funerare poate fi observat şi în cazul necropolei de la 
Aiton (uma mormântului A - cu cele mai bune analogii în 
Tei II - Leahu 1967, Fig. 19/1-2; Leahu 1992, Pl. 1V/1 -2 
sau vasul unui mormânt apărut accidental la 1emut -

Soroceal/u el a/ii 1976, Fig. 1 1 / 1  - ce poate fi comparat, în 
linii mari pentru decor, cu o urnă de la Turia - Szeke/y 
1995, Pl. XI/ l) deşi aceasta se datează în faza Wietenberg 
III (Soroceanu el a/ii 1976, p. 63). 
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un vas unicat îl reprezintă o mică urnă globulară, 
cu patru picioruşe şi patru tortiţe perforate 

. al d - 1 . bl' 785 onzont , ecorata pe corp cu cane un o lCe . 
În acest caz nu poate fi trecut cu vederea faptul 
asemenea vase, apropiate ca formă apar la în 
cultura Vatina786, cel mai devreme în BM II, cu 
toate că vase globulare cu picioruşe sunt 
semnalate şi în Verbicioara 1 (?) i87. Nu trebuie 
ignorate nici similitudinile cu aria tumulară788• 
De altfel legăturile cu lumea vestică au fost deja 
subliniate pentru locuirea aflată în vecinătatea 
cimitirului789• Prin urmare necropola de la Turia 
trebuie situată, cel mai probabil la vreme de 
Wietenberg evoluat (posibil Wietenberg II ?) 
datare exprimată şi de alţi cercetători, mai 
recent'90. 

Cât priveşte nivelul 1 de la Bădeni, .inclus de 
unii cercetători la finele fazei Wietenberg 1791 ,  
până la publicarea intergală a descoperirilor de 
aici lipsesc datele concrete792, iar cel puţin un 
complex se poate data în Bronzul timpuriu, aşa 
cum am arătat şi mai sus. 

Prin puhlicarea descoperirilor Wietenberg de 
la Lancrăm-Glod avansam posibilitatea datării 
celor mai timpurii încă la finele fazei 1, aşa cum a 
fost definită de N. Chidioşan şi M. Rotea, sau la 
începutul fazei a II_a793• Însă în Groapa 12 este 
prezentă spirala794 (tip VD30) ce se datează după 
N. Boroffka în faza Wietenberg B 795 dar şi un 

785 Szeke!J 1995, p. 1 30, Pl. IV /6 = YII/3. 
786 Bona 1975, Pl. 202/10; Girie 1996, Pl. IV /5 (un vas cu 
patru picioruşe); Gumă 1997, Pl. LII a/15.  
787 Berciu 1961 a, p. 1 53, Fig. 3/4 (inclus în Verbicioara 1); 
Berciu 1961 b, Fig. 2/4 (neinclus în Verbicioara 1). 
788 \7 ezi Kovacs 1965, Fig. 1 9/5-6. 
789 S�:Jke!J 1987, p. 139. Descoperirile de la Turia au fost 
puse de autor în legătură cu o pătrundere din Banat, din 
aria Va rina, Gârla Mare sau Cruceni. 

7?0 Cavmc, Buzea 2002, p. 50. 
7?\ Andriţoiu 1992, p. 50. 
,92 Vezi şi Rolea 1993 b, nota 30. 
793 Popa, Si mina 2004, p. 30-3 1 .  
m Popa, Simina 2004, Pl. 4/10. 
7 ? 5  BoroJfka 1994, p. 250, Typentafel 1 6/20. 
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fragment de castron lobat, descoperiri care 
sugerează o datare a complexului la începutul 
fazei Wietenberg II. Rămâne însă ca probabilă o 
datare mai timpurie pentru unele materiale 

� c . 796 aparute lortwt . 
O ultimă aşezare publicată, datată similar 

primului orizont Wietenberg de la Lancrăm este 
cea de la Şeuşa797• Şi de aici provine un vas pe 
umărul căruia s-a aplicat o spirală în relief care, 
în forma reconstituită, aparţine tipului VEI I  din 
tipologia lui N. Boroffka, ce se datează în 
Wietenberg B/98• Dacă spirala era sub formă de 
cârlig, flancând toarta vasului, cum pare destul 
de probabil, analogiile se opresc asupra 
descoperirilor de la Oarţa de SUS799, datate de 
B ffk ' 'v'· b A8(U I O . � oro a 1n w leten erg . ncum, remarcam 
prezenţa în număr ridicat a străchinilor / 
castroanelor lobate8t11 , prezente doar în nivelele 
2-5 de la Derşida8t12, fapt ce atrage după sine o 
datare în faza Wietenberg II, chiar dacă nu 
pentru întregul lot de materiale . . De altfel, 
asemeni ca şi în cazul aşezării de la Sua tu, şi la 
Şeuşa apare, chiar dacă izolat şi ceramică 
specifică pentru faza Wietenberg III8t13 
demonstrând locuiri sezoniere parcursul unor 
etape diferite din evoluţia culturii Wietenberg. 

O poziţie prin care a încercat să se "rupă" de 
moştenirea numită Derşida 1 o are N. Boroffka. 
În opInia acestuia începuturile culturii 
Wietenberg, înglobate în faza A prezintă două 
subetape distincte (Al şi A.j. Încă din subetapa 
Al Boroffka include decorul format din spirale 
cu capetele îmbucate (VD 28) 81 14 ca şi S-urile 

7% \'ezi Popa, Simi/la 200+, p. 30, Pl. 12/1 ;  1 1 /8; 12/1 .  
797 Ciută 200+, p .  1 60- 1 6 1 .  
m Borojjka 199+, p .  250, Typenrafel l l /32. 
799 Ko.:ro 200+, Pl. X.X."XI-X.X.'{II. 
�'XI Boroffka 1994, hărţile 54-55. 
HOl Ciută 2004, p. 1 5 1 ,  Fig. IV /3, 6, 12; VI/3; VIII/5; X/6; 
XII/ 1 8; XIII/8; XIV /10. 
H02 Chidiofall 1980, p. 42. 
801 Ciută 2004, p. 1 59, Fig. XI/7. 
804 Borofjka 1994, p. 1 90, 249, TypentafeI 16/6-12. 
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culcate realizate În relief (VE8/tls. În acelaşi 
timp, acelaşi arheolog repertoriează pentru 
secvenţa AI un număr de 79 de descoperiri 
probabile, din care 1 9  sigure iar pentru cea 
următoare, A2' 1 32 de descoperiri probabile din 
care sigure 5381 16. 

Esenţială în discuţia privitoare la naşterea 
celei mai timpurii faze a culturii Wietenberg pare 
a fi precizarea momentului apariţiei decorului 
spiralic. Problematica a fost atinsă de-a lungul 
timpului, cu diverse ocazii. K. Horedt îi vedea o 
eventuală derivare din culturile Coţofeni sau 
Butmir807, teorie combătută de N. Chidioşan, 
care o semnalează la Derşida doar din nivelul 
IlHOR. În ultimul tratat de Istoria Românilor, nu se 
exclude o persistenţă a acesteia din fondul 
Baden-Coţofeni, eventual prin filiera ceramicii 
de tip Bratislava care va da naştere în Ciclade 
decorului spiralo-meandric de la începutul 
Bronzului timpuriu egeic81 19• Această ipoteză nu 
poate fi confirmată prin decalajul cronologic 
important până la apariţia culturii Wietenberg. 
Un alt punct de vedere îl are N. Boroffka, care 
afirmă că spirala cu capetele Îmbucate apare încă 
din subfaza \'{!ietenberg AI H

I I ', cu o evoluţie până 
spre finalul culturii. Lipsa spiralei, alături de alte 
motive considerate mai târzii, de pe ceramica 
Wietenberg de la Derşida (I-II) , Suatu, Plopiş 
sau Turia a constituit "şablonul" folosit pentru 
datări ante Wietenberg IIsl l . Aceste descoperiri 
izolate ar fi urmate de o fază Wietenberg II care 
ar acoperi întreg arealul culturii812• În momentul 
de faţă este însă evident faptul că siturile incluse 
aICI, precum Suatu, Păuleni, Plopiş, Turia 

8115 Borqflka 1994, p. 1 92, 249, Typentafei l l / 16- 17 .  
8116 BoroJlka 199+, p. 253, hărţile 54-55. 
807 Horedt 1968, p. 107 şi nota 29. 
808 Cbidiofafl 1980, p. 58-59, 74. 
8119 Vulpe 2001 t, p. 257-258. 
810 Boroflka 1 994, p. 1 90, 1 92, 249, Typentafel I 6/6-12. 
�I I Vezi Ro/ea 1994, p. 136; Rotea 2000, p. 29-30. 
8 1 2  Ro/ea 1993 b, p. 3 1 .  
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prezintă sensibile diferenţe comparativ cu 
nivelul Derşida 1. 

Privită prin prisma decorului spiralic şi a 
obiectelor de metal trebuie, cred, să admitem o 
origine vest-nord-vestică, cea care a dat naştere 
şi culturii Otomani. De altiminteri, cele mai 
timpurii spirale incluse chiar de N. Boroffka în 
faza Wietenberg A8l 3 sunt apropiate de cele 
întâlnite în grupul AndridBl4. Spirale arhaice par a 
fi şi cele în relief, de tip "cârlig", aşa cum apar la 
Braşov-Bartolomeu (aplicate inclusiv peste un 
decor striat)8 I s, ce amintesc de mediul Hatvan. 

Problema nivelului Derfida 1 fi a relaţiei Andrid
Wietenberg 

Singura aşezare cu o stratigrafie complexă 
(nepusă încă la îndoială), din aria culturii 
Wietenberg cercetată până în prezent este cea de 
la Derşida Gud. Sălaj)81 6 ilustrând primele trei 
faze evolutive la care, după cum am văzut, se 
raportează marea majoritate a specialiştilor. În 
nivelul 1 de la Derşida, cu grosimea cuprinsă 
între 0,05-0,35 m, s-au cercetat cinci bordeie, 
mai multe gropi şi vetre deschiseH17• Nu ştim 
dacă în aceste complexe sau în strat au fost 
descoperite cele 19 fragmente ceramice 
ornamentate cu striuri fragmentate scurte 
realizate cu pieptenele. Aceste materiale au fost 
considerate de către Chidioşan ca reprezentând 
importuri din aria Otomani, la nivelul fazei 
Otomani 1 b, de unde şi sincronizarea primului 
nivel de la Derşida, atribuit fazei Wietenberg 1 
cu Otomaniul timpuriuBI B. Tot de aici însă este 

bli . f d � . 819 pu cat ŞI un ragment ecorat cu matuncea . 

813 Boroffka 1994, p. 1 90, 1 92, 249, Typentafel 1 6/6-12. 
81� Nimeti, Molndr 2001, p. 74, PI. XLXXIX/1 .  
815 Boroffka 1994, PI. 1 6/5-6. 
816 1\şezarea se află în Transilvania şi nu în J\faramureş, aşa 
cum a afirmat în două rânduri Gh. Lazarovici (Lazariviâ 
1997, p. 1 6) .  
817 Chidofan 1980, p. 1 5, 1 7, 69. 
81 8  Chidiofan 1968, Fig. 6/8, 1 0; Chidiofan 1974, p. 1 6 1 ;  
Chidiofan 1980, p .  56, 66, 7 1 , 90, PI. 34/6, 9 f, 10; 37/7. 

819 Cbidofan 1968, p. 16 1 ,  Fig. 6/1 .  
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ansamblu, "izolat" prin lipsa corespondenţelor 
în aria culturii Wietenberg821 . Unele vase de uz 
comun de aici (tipurile 1 c-e) , au fost considerate 
ca moşteniri din Bronzul timpuriu822• O serie 
elemente par mai vechi şi pot ţine de o tradiţie a 
Bronzului timpuriuR23, pe când altele (forme, 
decor) sunt deja caractenstlce culturii 
Wietenberg. Printre elementele "alogene" am 
aminti inciziile dispuse în zig-zag, unele cu 
colţurile rotunjite formând o motivistică824 ce le 
apropie de cele specifice grupului Andrid aşa 
cum le întâlnim chiar în situl eponim82s. Mai 
mult, la Andrid găsim şi un fragment ceramic 
ornamentat cu triunghi uri haşurate specific 
motivisticii Wietenberg826, ca şi unele forme ce le 
anunţă pe cele din această din urmă cultură827. 
Aceste materiale nasc întrebarea dacă nu cumva 
nivelul Derşida 1 este tributar grupului Andrid 
sau receptează elemente Andrid, la nivelul 
primar de dezvoltare a culturii Wietenberg, cu 
aport în definirea ulterioară a celei din urmă. 
Doar publicarea integrală a materialelor din 
nivelul Derşida 1 ar lămuri această posibilă 
relaţie şi, implicit, geneza culturii Wietenberg din 
arealul său nord-vestic. 

Fascicule de incizii realizate cu pieptenele 
specifice pentru grupul Andrid828 sunt cunoscute 
în Transilvania, după cum am văzut, la 

820 Pentru materialele publicate de aici a se vedea Chidiofan 
1968, p. 1 57, 16 1 , 1 70, Fig. 3; 6. 
821 N .  Chidioşan mai includea în faza Wietenberg I şi 
aşezărue de la Sf. Gheorghe-Bedehaza şi Ghirbom-Sub Vii, 
dar şi cele cu materiale de tip Ciomortan (Chidiofan 1980, 
p. 71) .  
822 Chidiofan 1980, p. 28 . .  
823 Vezi remarca şi la Rotea 1994, p. 1 37. 
82� Chidiofan 1980, p. 66, PI .  34/ a, 1 0. 
825 Nimeti, Molndr 2001, PI. 2O\.'YI/l ;  X,XXIX/4; 
X,"{X,X/3. 
826 Nimeti, Molndr 2001 ,  PI. XXXIX/5. 
827 Cum ar fi cele de la Nimeti, Molndr 2001 ,  PI. IV /4; 
XII/2. 
828 Vezi nota 576. 
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Miercurea Sibiului-Gară (PI. 32/3) dar şi în 
aşezarea atribuită fazei Wietenberg 1 de la 
Plopiş829. 

Materialele acestui nivel pune din nou sub 
semnul întrebării, pe de altă parte, atributul de 
etalon pentru întreg spaţiul transilvan ocupat de 
comunităţile Wietenberg, în care avem extrem 
de numeroase situri Wietenberg cercetate 
sistematic, unele (Sighişoara sau Cugir) în 
proporţii chiar mai mari decât la Derşida831 1? Mai 
degrabă Derşida 1 nu pare să reflecte decât o 
realitate specifică zonei de nord-vest a 
Transilvaniei, situaţie motivată prin poz1ţia 
excentrică a aşezării de la Derşida, aflată, de 
altfel, în afara ariei propriu-zise a culturii 
Wietenberg, realitate care, desigur, poate acoperi 
o bună parte a aspectelor Wietenberg, până la 
nivelul fazei a III-a, dar nu totalitatea lor. 

Încă de acum aproape trei decenii P. Roman 
prin formulări precum "afa ifsei faze Otomani 1" 
punea la îndoială oportunitatea . acceptării 

829 Bqinariu 2003 b, PI. II/6. 
830 Rezerve în acest sens, exprimate şi la i\1. Rotea (Rolea 
1994, p. 1 36-137). O origine nord-vestică ar putea fi 
căutată şi în cănile cu ciocul ascuţit, specifice olăriei 
Wietenberg încă din faza a II-a (pentru faza a II-a a se 
vedea descoperirile de la Oarra de Sus-GhiiJe Botii (Kaeso 
2004, p. 59, Pl. XIX/I-6; X,"XII/l;  X,"XVIII/6) sau chiar la 
o vreme considerată mai timpurie (Wietenberg 1) (Rolea 
1993 b, Pl. V /3) îşi pot găsi un ascendent în formele 
primitive în umplutura dintre nivelele 1 şi 2 de la Girişu de 
Criş-Alceu (Dumitra{eu 1989, p. 123, Pl. VIII/ I-2; IX/l) .  
Forme mai apropiate le regăsim ce-i drept şi  în mediul 
Otomani, cu un decor foarte apropiat (Bader 1978, PI. 
XX/1 8), dar aici ele nu vor face carieră. De asemenea, 
originea vestică pentru un vas bombat, cu o toartă la baza 
gâtului de la Oaqa de Sus (Kocso 1 987, Fig. 27/2) ar putea 
fi căutată şi în cultura Gata, datată în Reinecke Bz. A2 
(Koszegi 1958, p. 58, PI. V /6), dar mai cu seamă în mediul 
Hatvan, unde la Tiszaluc întâlnim şi un decor format din 
irtcizii în zig-zag (Koliez 1 968, PI. LVII/14-15. Un vas cu 
formă identică, cu toarta diferită, deocrat cu mături"cea, de 
la Tiszakeszi (Koliez 1968, PI. LXXII/7). Motivistica de pe 
vasul cu simboluri (clepsidre haşurate, cârlige) ar putea fi o 
reminiscenţă din bogata simbolistică de pe ceramica 
Nagyrev. 
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noţiunii de "Otomani 1", aşa cum a fost ea 
d fi . �831 f � , l i  e mIta ' , aza care, m rea tate, ar putea 
constitui o manifestare culturală diferită832, lucru 
acceptat de tot mai mulţi specialişti833 • 1. Bona 
remarca anterior conţinutul cultural diferit al aşa 
zisei faze "Otomani 1" dar considera că, de fapt, 
aceasta ar reprezenta adevărata cultură 
Otomani834• Renunţarea la faza Otomani 1 a 
generat o nouă reperiodizare a culturii, pentru 
care mai recent se propune un sistem tripartit 
(A, B, C), prima fază (A) debutând la nivel de 
R · k B A 8,5 emec e z. 2 - • 

În cadrul ceramicii timpurii atribuite, iniţial, 
culturii Otomani (Otomani 1) se regăsesc vase 
decorate cu striuri, impresiuni textile şi brâie; 
decorul incizat apare într-o etapă ulterioarăH36• 
Decorul textil asociat cu cel format din 
scrijelituri se regăseşte doar în nivelul inferior de 
la Otomani-Cetăţuie, pentru ca în nivelul II să 
dispară837• La Sălacea, în nivelul inferior (V) apar 
vase decorate pe tot corpul cu scrijelituri838, 
pentru ca în următorul nivel (IV) să regăsim vase 
ornamentate cu s tri uri în benzi asociate cu 
motive specifice deja Bronzului mijlociu, de tip 
Andrid8.)9. Mai nou se admite că specia grosieră a 
olăriei Otomani îşi află originea formelor şi 
ornamenticii în cea a grupului Gornea-Orleşti şi 
Hatvan timpuriu84ll• De la Săcuieni, 1. Ordentlich 
aminteşte un vas Hatvan descoperit în nivelul 

831 Vezi Bader 1978, p. 42-44, 57, 61 . 
8.l2 Roman 1980, p. 1 8-19, nota 1 6; Roman 1 984, p. 267. 
m Băjenam 1996, p. 321 .  Vezi un istoric al definirii noţiunii 
de cultură Otomani, la Nimeli, Molnar 2001 ,  p. 68-69. 
834 Bona 1975, p. 120, 126, 139 (tabel cronologic) . 
Încercare combătută la scurt timp (Roman 1 980, nota 1 6) .  
835 Fazeea{ 1997, p. 51 -52, PI .  1 (tabel cronologic). 
836 Vezi Popescu 1965, p. 333; Koeso 1972, p. 40; Qrdenllieh 
1974, p. 1 41 ;  Chidio{an 1974, p. 161 ;  Bader 1978, p. 43, PI. 
XV /3-5, 15, 1 8. 
837 Horedt el alii 1962, p. 3 18, 322, Fig. 4/1;  Lazarovici 1987, 
p. 84; Roman 1988, p. 219; Roman, Nemeli 1990 b, p. 38. 
838 Chidio{an 1974, p. 1 6 1 .  
839 Romall, Nemeli 1990 b, p .  38. 
840 Gogâllan 2000, p. 126. 
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atribuit fazei Otomani I�4 1 .  Importurile în sens 
invers sunt mult mai numeroase, însă specifice 
unei etape mai târzii din evolu�a celor două 
culturi842. Aria culturii Otomani, deja cristalizată, 
s-ar fi lărgit de la sud spre nord, în detrimentul 
grupelor Nyirseg, Nagyrev şi Hatvan843. Totuşi, 
aria de demarcaţie între culturile Hatvan şi 
Otomani poate fi trasată, în linii mari, pe râul 
Tisa844. 

Recent definitul grup Andrid, ce ocupă 
nord-vestul României este văzut fie ca rezultatul 
unor influenţe Otomani timpurii asupra 
comunităţilor Nir târzii (Nir II!?) , fie născut din 
asimilarea unui fond Nir de către Otomaniul 
timpuriuH45. În ceramică, pe lângă decorul striat 
ori executat cu pieptenele sub formă de frânturi 
de linii scurte, apar şi arcade sau capete de 
spirale redate prin canelură. Astfel de materiale 

L I I A d 'd846 S VI 847 C . au lost semna ate a n n , a  acea , arel-
BobalJ'48, Oradea-Salca Pepinieri49, Dindeşti85C 1 şi 
Berett:y6ujfalu-Hetpa{y851 . Grupul a fost 

84 1 Ordentlieb 1974, p. 142-1 44. 
842 Ordent/ieb 1974, p. 143. 
843 Romal1, Nemeti 1990 b, p. 40. 
844 Ordellt/ich 19J.:1., p. 144. 
84; Romall, Nemeti 1990 a, p. 42, 46; Nemeti, Romall 1994-
1995, p. 30. 

K46 Romall . .  '\,:meti 1990 a, nota 1 5; Nemeti, Mo/mir 2001 ,  p. 
74, Pl. XX-."-.,'UX/1 .  
847 Romall, Nemeti 1990 b, p .  38. 
848 Roman, IWmeti 1990 a, p. 42, 46; Nemeti 1995, p. 124. 
849 Bu/zall et alii 2000, p. 82, 90-91, Pl. I-II; III/13-20; 
VIII/9, 12-13.  Din acest sit, în care este prezent decorul 
cu măturicea, lipsind impresiuniIe textile provine şi un 
fragment ceramic atribuit grupului Sanislău (p. 9 1 ,  Pl. 
I1/26). "\firmaţia că respectiva descoperire prezintă un 
decor din impreslU111 triunghiulare nu poate fi 
convingătoare întrucât este plasat pe buza vasului şi, în 
plus, chiar autorii săpăturii îl descriu, anterior cu câteva 
pagini în categoria unor "brâun' a/veo/ate dispuse pe corpul sau 
bUifJ recipientelor" (p. 90). 
8;0 Nemeti, Molnar 2003, p. 27-28. 
8; 1  Nemeli, Roman 1994-1995, p. 3 1 .  
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paralelizat cu T6szeg B timpuriu852, orizont datat 
cu probe 14C înainte de anul 2000 a. Chr.853. 

Relaţia Otomani I-Andrid, abordată recent 
cu ocazia publicării descoperirilor de la Andrid, 
nu este explicit prezentată854• Reprezintă 
Andridul un grup de sine stătător moştenind 
întru totul "zestrea" acelui Otomani 1 ? La 
Carei-Bobald, nivelul de tip Andrid suprapune 
depunerile de tip Sanislău şi precede cultura 
Otomani855; o situa�a similară nesurprinsă clar 
stratigrafic e consemnată şi la Dindeşti856• Aceste 
materiale îşi găsesc corespondenţe în aşa-zisul 
"Ottomany B,,857. Subetapa BT III a din zona 
de nord-vest a României a fost atribuită grupului 
Sanislău (cu aşezările continând ceramică striată 
şi textilă de la Ciumeşti şi

' 
Pişcolt-Ogaf58) dar nu 

ştim ce manifestare ocupă subetapa următoare 
(BT III b), Întrucât grupul Andrid a fost datat la 
o vreme posterioară, în BM 1, anterior 
depozitelor de tip Hajdusamson859• Potrivit lui 
FI. Gogâltan, zona de nord-vest a României s-a 
aflat şi ea, la finalul Bronzului timpuriu, în aria 
de cuprindere a "orizontului cu măturicea, 

- d ' ' 1 , ,86 0  l' d scoarţa e copac ŞI ornamente textl e . n mo 
normal la finele BT III trebuie văzută o 
continuare a evoluţiei grupului Sanislău. 

XII.3. Faza Wietenberg timpurie pn·n prisma 
obiectelor de metal apusene 

Un aspect important în sprijinul sus�nerii 
unor contacte ale culturilor de la debutul 
Bronzului mijlociu cu lumea central-europeană îl 
relevă o serie de bronzuri din sudul Transilvaniei 
(Deva, Sebeş, Păuleni) care pot fi atribuite 
culturii Wietenberg. 

852 Roman, Nemeti 1990 b, p. 38. 
853 Gogâ/lall 1999, p. 70. 
854 Vezi Nemeti, Mo/nar 2001. 
855 Nemeti 1995, p. 124. 
856 Nemeti, MO/llar 2003, p. 25. 
857 Nemeti, MO/I/ar 2001, p. 73. 
858 Nemeti, Molnar 2001 ,  p. 76. 
859 Nemeti, MO/llar 2001, p. 72. 
8('() Gogâ/taI/ 2000, p. 125, nota 40. 
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Depo'{ţ'tul de bronzuri Deva 1 
Unul dintre cele mai cunoscute depozite de 

bronz uri, printre cele mai timpurii din România, 
este cel aflat Ia Deva (Deva 1). Lotul, format din 
1 2  obiecte de bronz (zece colane, desemnate şi 
ca bare-coliere şi două seceri fragmentare) a fost 
găsit întâmplător in anul 1 907 pe latura foarte 
abruptă, sudică, a Dealului Cetă,tii de la Deva, în 
locul numit La Sjinţzi36\ pe un teren accidentat, 
fără urme de locuire (PI. 39-40). 

Opt din cele zece colane (pI. 39/3-6; 40) au 
fost lucrate, majoritatea, din "bronz arsenic", la 
care procentaj ul de As este cuprins între 1 ,3-1 ,7 
%. Restul de două piese au un procent scăzut de 
As (0,26 respectiv 0,67 %) dar conţin în cantităţi 
infime şi Sn (0, 13, respectiv 0,34 %/62. Colanele 
sunt lucrate dintr-o bară turnată, cu capetele 
subţiate, depărtate şi adesea Iăţite, răsucite sub 
forma unor urechiuşe. 

În România, un depozit, format doar din 
colane similare celor de la Deva . a apărut la 
Predeal (Predeal 1), un altul de la Maglavit 
conţinând, pe lângă alte piese şi şase colane, 
ambele descoperiri încadrate în Bronzului 
mijlociu863. Un exemplar similar de Ia Periam, în 
Banat, se pare că a fost găsit într-un nivel 
Corneşti-Crvenka, fiind datat astfel la începutul 
Bronzului mijlociuRc.4. Astfel de piese masive 

861 Nestor 1944-1945, p. 165-1 8 1 ,  Fig. 1 -3; PetresfU
Dâmboviţa 1977, p. 40, Pl. 2/4-9; Andnţoiu 1992, p. 74, 78, 
86, 9 1 ,  PL 67/1-10, 1 5- 16; Andriţoiu 1993, p. 90, 97, 1 00, 
106, Pl. III/1-10, 1 5- 16; Rofea 1995, p. 67-68; Ciugudean 
1996 a, p. 1 25- 126, Fig. 89; The Bronze Age 1997, p. 34, nr. 
50. 

Toponimul corect este La Sfinţi, nume ce derivă de la 
prezenţa într-o nişă a stâncii, sub locul descoperirii, a unor 
statui catolice de sfmţi. Facem această precizare întrucât s
a avansat şi alt toponim: La Fin!i (Rotea 1995, p. 67). 
862 Alldri!oiu 1992, p. 75, anexa nr. 2; Andnţoiu 1993, p. 90; 
Ciugudean 1996 a, p. 1 26. Iniţial, M. Petrescu-Dâmboviţa le 
aprecia ca fIind lucrate doar din cupru (Petrescu-Dâmboviţa 
1977, p. 40). 
863 Petrescu-Dâmboviţa 1977, p. 42, 48, Pl. 7/1 -5 ;  1 7/ 1 1 -15;  
18/1 .  
86-1 Gogâltan 1999, p .  16 1 ,  Fig. 26/1 .  
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apar incă de la finele Bronzului timpuriu pe 
teritoriul Ungariei (Vorosmart, 
Mosonszentjânos, Gâta8(5), Slovaciei 
(Rastislavice, Gemer, Vel'ky Slavkov, Dvory nad 
Zitavou) unde le regăsim până la începutul 
Bronzului mijlociu866, al Germaniei 
(Bernhaupten, Aschering86) sau al Franţei, unde 

d � d ' R '  k B AR68 se ateaza, e asemenea, In elnec e z. . 
După cum se poate observa, cele mai numeroase 
colane, de tipul celor de Ia Deva, sunt 
concentrate în spaţiul central-european, la nivel 
de Bronz timpuriu III după periodizarea 
maghiară (Reinecke Br. Az), cu antecedente 
(formale şi greutate mai redusă în metal) datate 
la finele eneoliticuluiR69• Ele ne indică, implicit, şi 
originea celor din depozitul Deva t7t1, cât şi 
momentul cronologic la care pătrund în spaţiul 
intracarpatic. Prezenţa unor produse de bronz 
specifice zonei central-europene precum cele din 
depozitul discutat s-ar putea datora fie unor 
schimburi între comunităţile intracarpatice cu 
cele vestice, probabil având ca obiect sarea 
transilvăneană871 , fie vehiculării lor directe de 
către comunităţi venite dinspre vest. 

Funcţia colanelor din depozitul Deva 1 nu 
poate fi exact definită. Există posibilitatea 
intepretării lor atât ca unităţi premonetare, fapt 
sugerat de slaba finisare a pieselor, obiecte de 
podoabă ori piese ce indică statutul social al 
purtătorului872• Având curiozitatea de a cântări 
aceste piese am constatat următoarele greutăţi: 
1 65,03; 1 74,42; 1 86,7 1 ;  1 95,58; 1 97,1 4; 1 99,85; 
201 ,02; 204, 1 8; 204,69; 209,61 gr. Diferenţa 

865 Bona 1975, p. 2 18, Fig. 22/31  = 271 /4; 25/ 1 ;  26/8. 
866 Novotna 1984, Pl. 4/24-25, 28; 5/33-33 A; 81 .  
867 Moosleitmr 1988, p .  48, Fig. 1 2/2-3. 
868 Gerlo.ff 1993, p. 1 05-1 07, Fig. 39; PL 30/1-3. Exemplare 
cu capetele lăţite, foarte asemănătoare celor de la Deva. 
869 Novo/na 1981 ,  p. 121 - 122, Fig. 1 .  
870 Alldriţoiu 1992, p .  84; Rotea 1995, p .  67. 
871 Alldriţoiu 1992, p. 9 1 .  
872 Afldriţoiu 1992, p .  84; Alldriţoiu 1993, p .  1 06 le 
consideră, mai degrabă, obiecte de podoabă; Ro/ea 1995, p. 
67-68. 
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maximă este de 40 de gr., dar cu excepţia 
prîmelor trei piese (cele mai uşoare) restul se 
apropie în greutate, dar aici trebuie ţinut cont şi 
de faptul că din unele lipsesc mici părţi. Asfel, e 
greu de apreciat valoare premonetară atribuită 
exemplarelor de acest tip. 

Cel puţin în Transilvania, piesele în discuţie 
au fost datate la finele Bronzului timpuriu873 sau 
posibil chiar la începutul Bronzului mijlociu874, 
mai explicit fiind N. Boroffka, ce le atribuie 
culturii Wietenberg875• În opinia noastră piesele 
şi întreg depozitul se leagă de locuirea 
Wietenberg II, documentată de altfel, pe Dealul 
Cetăţii de la Deva876• 

Între piesele ce compun depozitul Deva 1 se 
păstrează şi două secen de tip arhaic 
(Rebmesserartige 5icheln) (PI. 40/1-2). 
Descendente din cuţitele de piatră curbe 
(lfrummesser) întâlnite adesea în Bazinul carpatic 
î� Bronzul timpuriu, acest tip de seceră este 
considerat cel mai primitiv tip lucrat din metal877• 
Cele două exemplare, dintre care una 
fragmentară, sunt de mici dimensiuni, cu lama 
uşor curbată iar baza şi marginea lamei 
îngroşată. M. Petrescu-Dâmboviţa le include în 
tipul 1, varianta Deval:!78. De remarcat faptul că 
una dintre secera fragmentară are lama mult 
subţiată (pI. 40/1), detaliu ce ne determină să o 
considerăm drept un tip diferit. 

Piese similare se cunosc în Bronzul mijlociu 
în mediul culturii Wietenberg, la nivelul fazei a 
II-a, la Sighişoara879 şi Livezile-Obâr[ie880, dar şi în 

873 Ciugudean 1996 a, p. 125-126, Fig. 89/1 - 10. 
87� Petrescu-Dâmbovifa 1977, p. 40; Alldriţoiu 1993, p. 1 00, 
1 08. 
875 Boroffka 1994, p. 275. 
876 Andnjoiu 1992, p. 29, 50, 121 ,  nI. 40. 
8i7 I..eahu 1967, p. 70; Petrescu-Dâmbov/ja 1978, p. 8; 
Andriţoiu 1992, p. 78; Andrifoiu 1993, p. 97, 1 00; BoroJfka 
1994, p. 275; Ro/ea 1995, p. 68. 

878 Petrescu-Dâmboviţa 1978, p. 5. 
879 Petrescu-Dâmbovifa 1978, p. 8-9; Andriţoiu 1992, p. 78; 
Boroffka 1994, p. 233, 240, PI. 130/2; Alldriţoiu, Rustoiu 
1997, p. 32, Fig. 21 /2. 
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cultura Tei 1, la Căţelu Nou881 • Însă acestea au 
corpul mai zvelt şi evoluat comparativ cu 
exemplarele de la Deva. Cu toate acestea, K. 
Horedt era tentat să dateze secera de la 
Sighişoara în Bronzul timpuriu882• În legătură cu 
turnarea unor astfel de piese ar putea sta un tipar 
găsit la Oarţa de Sus, datat în faza Wietenberg 
n883• 

Piesele de bronz de la 5 eber 
În aceeaşi sferă a contactelor între zona 

central-europeană şi sudul Transilvaniei de la 
debutul Bronzului mijlociu putem discuta şi acul 
de bronz cu capul . discoidal (5 cheibenkopfnade� 
decorat în tehnica au repousse de la Sebeş884 (pI. 
42/3) . Piesa prezintă numeroase analogii, din 
punct de vedere stilistic, in medii culturale 
diferite din zona central europeană, unde 
întâlnim exemplare cu ornamentaţie extrem de 
variată. Pot fi amintite aici descoperirile de la 
Vycapy-Opatovce din grupul Nitra885, în mediul 
V · l Ki 886 D ' . , 887 atma, a sapostag , unauJvaros , 
Szazhalombatta888, Dunakeszi889, în mediul Gata, 

880 Bo�ffka 1994, p. 233, PI. 149/7. 
881 I..eahu 1967, p. 70, PI. III/4. 
882 Hored/ 1960, p. 129. 
883 BoroJjka 1994, p. 234; Andrifoiu, Rustoiu 1997, p. 32; 
!GmJ 2004, PI. XXXYIII/2. 
88� Horedt 1960, p. 1 35, Fig. 15; Horedt el a/ii 1967, p. 19, 
Fig. 9/5; Horedt 1967, p. 139; Cbidiofall 1974, p. 1 62; 
Alldrifoiu 1992, p. 83, PI. 66/2; Alldritoiu 1993, p. 105, PI. 
IV /21 ;  BoroiJka 1994, p. 232, PI. 1 1 7/8; Popa 2001 -2002, p. 
83, PI. VIII/2. ;\tribuirea acului culturii Noua şi datarea sa 
în bronzul târziu (F/oresfu 1991,  p. 1 1 7, Fig. 98/6; Petrescu
Dâmbovtja 2001, Fig. 49/8) este greşită. 
885 To!ik 1963, Fig. 257/1 -2; Gimbutas 1965, Fig. 10/1-5, 
1 7; PI. 3/1 ;  39/1 -2; V/adar 1981,  PI. 5/1 , 6. 
886 S:;;pthman' 1988, Fig. 1 /8; 6/23. 
m Bolta 1975, p. 55, Fig. 9/9-1 0; PI. 23/12; 57/6, 80/7. 
888 BOlla 1975, Fig. 14/2, ac (mit Făcherkopj) decorat pe 
margine asemănător celui de la Sebeş. 
889 Bona 1975, Fig. 55/5, 13. 
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l O ' 890 , . . �891 1 a roszvar sau In staţ1Unea epomma , a 
vreme de Glockenbecher-Csepel, la 
F h 1892 · , 1 U · 89:\ A ranz ausen , on In cu tura netlce · . şa 
cum apreciat şi cu alt prilej, dată fiind prezenţa 
constantă, în respectivele staţiuni, în contexte cu 
caracter funerar, nu excludem posibilitatea ca 
acul de la Sebeş să aparţină, şi în acest caz, unui 
posibil inventar funerarK94. Piesa poate fi datată 
la finele sub fazei Reinecke Br. A2' fiind legată de 
locuirea de la începutul fazei Wietenberg II de . ·895 aiCI . 

O altă descoperire de la Sebeş este depozitul 
de bronz uri de tip Tolnanemedi, format din 23 
de pandantive de tip ancoră (dintre care doar 
una turnată) (pI. 41/16) şi două discuri plate 
(pI. 41/17-18) gasIt fortuit într-un loc 
necunoscut. Depozitul, ce se datează la nivel de 
Reinecke Bz. Az indică acelaşi legături ale zonei 
cu spaţiul transdanubian, la nivelul fazei 
Wietenberg II, contemporan cu depozitele de tip 
Apa-Hajdusamson896. Panadantivele în formă de 
ancoră din bronz, cu antecedente realizate din 
OS897 cunosc o difuziune spaţială ce cuprinde 
îndeosebi Transdanubia, în cadrul grupului 
Tokod, în metalele culturilor Kisapostag, Vatya 
sau ale culturilor cu ceramică încrustată. Cele 
mai tarzll exemplare apar în depozitele 
orizontului Koszider898. Cu titlu de excepţie sunt 
prezente şi în cultura Hatvan899. Tot de la Sebeş 

890 Bona 1975, PI. 277 /3. 
891 Bona 1975, p. 244, Pl. 26/6; 275/1 -2; 277 / l .  
892 Neugebauer 1994, Fig. 5/13-14, 1 6. 
893 Gimbutas 1965, Fig. 1 64/4-8. 
89� Popa 2001-2002, p. 83. 
895 Horedl 1960, p. 135, Fig. 1 5; Hored! 1967, p. 1 39; 
Andrifoiu 1992, p. 83, 93; Andriţoiu 1993, p. 1 05. N. 
Chidoşan îl vedea la vreme de Wietenberg I final-început 
de Wietenberg II (Chidiofon 1968, p. 1 74). N. Boroffka îl 
datează în faza Wietenberg B (Borr1fka 1994, p. 286). 
896 Kacso 1993 a, p. 69-76, Fig. 1 -2. 
897 Vezi, spre exemplu, Schreiber-Kalicz 1984, PI. LI/9. 
898 Bona 1975, PI. 265/12; 267/14; 268; 269/6, 14;271 /9, 
13 ;  272/1 ,  6-7; Kovdcs 1994, p. 1 60, Fig. 2. 
899 KalicZ 1968, PI. CXIX/3. 
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provina şi o spadă de bronz descoperită recent, 
databilă la aceeaşi vreme91 111. '� 

Aria de răspândire a pieselor de podoabă sau 
vestimentaţie cu origine central-europeană se 
lărgeşte cu mult, în lumina unor noi descoperiri 
din sud-estul Transilvaniei, ce provin din 
aşezarea Wietenberg II de la Păuleni. Din acest 
sit, fără a fi precizate contextul lor, s-au găsit un 
pandantiv în formă de inimă (Her::if!irmiger 
Blechanhiingerf'"l1 (PI. 42/1) şi un ac cu capul în 
formă de vâslă (RuderkoPfnode�'J02 (Pl. 42/2), 
piese interpretate cu totul greşit de către 
descoperitori'Jt l3. Pandantivele în formă de inimă 
îşi află analogii timpurii în descoperirile de tip 
Kulcs (BT III ungar)9t14, în fazele Vatya 1_II911S şi 
în cultura ceramicii încrustate din Transdanubia 
unde dăinuie până Ia orizontul Koszider9t16. În 
mediul Vat:ya se cunosc şi ace de tipul 
Rltderkopfnadel la Dunaujvaros, Lovasberenlo7 şi 
Kisapostag9t18, alte exemplare fiind aflate în 
depozitul de Ia Ercs?'9; acest tip cunoaşte însă o 
răspândire şi în Transdanubia, Slovacia şi 
Austria91O. jn unele depozite de tip Tolnanemedi, 

1 S· 91 1  T I ' d·'J12 . precum a Imontornya , o naneme I ŞI 

900 Vezi studiul dedicat descoperirii semnat de R. Totoianu 
în prezentul volum. 
901 Cavruc, Buzea 2002, p. 46, PI. VIII/1 ;  Buzea 2004, p. 
1 1 8, PI. 1I/10 = III/lO. 
902 Cavruc, Buzea 2002, p. 46, PI. VIII/2; Buzea 2004, p. 
1 17-1 1 8, PI. II/9 = III/9. 
903 Pandantivul În formă de inimă este considerat drept 
"fragment de placă discoidală de ac, cu capul rulat (?)" ori 
"ac (?)" iar acul de tip Ruderkopfnadel este catalogat drept 
cuţit cu lama de formă dreptunghiulară (sic !). 
9W Bona 1975, PI. 1 8/ 16-1 7; 1 9/35. 
905 Bona 1975, PI. 23/4, 6-7; 26/21 ;  34/22; 35/1 0. 
906 Kovacs 1994, p. 1 60, Fig. 4. 
907 Bona 1975, p. 55-56, Fig. 8/3; 12/12; PI. 27/ 1-2; 80/4. 
908 Szathmdri 1988, p. 80, Fig. 8/6. 
909 Csd'!Y, Tdrnoki 1992, p. 202, nr. cat. 366-5. 
910 S zathmdri 1988, p. 80. 
91 1 Bona 1975, p. 216, PI. 269. 
912 Vezi Bona 1975, p. 216, PI. 267-268, unde predomină 
pandantivele-ancoră turnate. 
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Ipoly-Taf13 pandantivele în formă de ancoră 
sunt asociate cu cele în formă de inimă, situatie , 
ce indică contemporaneitatea pieselor. din 
depozitul de la Sebeş cu piesa găsită la Păuleni şi 
atribuirea acestora fazei Wietenberg II. 

-

oţ, 
. , " " " 

o 1 cm '-------..J 

. ,.:. 

_ 1:0.,, _ • 

- " . - . 

Pl. 42 Obiecte de podoabă şi vestimentaţie din 
bronz de la Păuleni (1 -2) şi Sebeş (1 -2 după C. 

Cavruc, D. Buzea) 

Astfel, din punctul de vedere al metalurgiei 
obiectelor de podoabă apare evidentă conexiunea 
celor mai timpurii manifestări Wietenberg cu 

7 

913 Bona 1975, p. 216, Pl. 270/20-24, cu pandantive-ancoră 
turnate. 
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centrele de producere central-europene. De 
remarcat însă faptul că acul şi depozitul de tip 
Tolnanemedi, acul şi pandantivul în formă de 
inimă de la Păuleni reprezintă, deocamdată, cele 
mai răsăritene apariţii, cu mult în afara ariei în care 
ele se concentrează (centrul Europei) . 

Desigur, nu întâmplător, la Sebeş aflăm trei 
apariţii de piese cu origine central-europeană, 
locaţie aflată pe un drum principal ce lega zona 
saliniferă de la Ocna Sibiului cu Mureşul ' şi, de 
aici, cu Transdanubia. Pe această rută, ce 
continuă cu culoarul Mureşului se află şi 
depozitul Deva 1. N. Boroffka observa, de altfel, 
lipsa artefactelor de metal răsăritene la finele 
Bronzului timpuriu în aria ocupată ulterior de 
cultura Wietenberg914 ba chiar mai mult, am 
completa noi, absenţa totală a pieselor din metal în 
contexte sigure din situri ale BT III 
transilvănean. Însă depozitele atribuite culturii 
Wietenberg (începând cu faza a II-a) sunt 
1: d v d' 91 5 rormate cu prepon erenţa In arme . 
Depozitului de la Deva (Deva I) privit doar prin 
prisma colanelor i se poate invoca o datare mai 
timpurie, anterioară subfazei Reinecke Bz. A.91 6, 
însă cele două seceri de tip arhaic apar în Europa 
centrală doar la finele Bz. A2. Prin urmare, 
plasarea depozitului în Bronzul timpuriu trebuie 
abandonată, acesta fiind îngropat la începutul 
fazei Wietenberg II. La un orizont contemporan 
putem situa depozitul de tip Tolnanemedi, acul 
de tip Scheibenkopfnadel şi spada de la Sebeş, cât şi 
pandantivul în formă de inimă şi acul de tip 
Ruderkopfnadel din aşezarea Wietenberg de la 
Păuleni, sincrone toate acestea cu depozitele de 
bronzuri de tip Hajdusamsos-Apa, la vreme de 

9H Boroffka 1994, p. 207. 
91 5 Petrescu-Dâmboviţa 1977, p. 17. La această vreme o 
situa�e similară se constată şi în Banat, la nivel de BT III 
şi BI\f I, prin lipsa depozitelor de aone (vezi GogâJtan 
1999, p. 205-206). 

916 1. .-\ndriţoiu datează depozitul anterior celor de tip Apa 
(Andriţoiu 1992, p. 86). 
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BM II (Gogâltan, Kacs6)91 /. Aceste piese de 
metal pot fi considerate, practic, contemporane 
momentului de apariţie a ceramicii spiralate în 
Transilvania. 

O orientare către metal urgia central
europeană, similară celei transilvănene de la 
finele Bronzului timpuriu şi debutul Bronzului 
mijlociu este susţinută şi de prezenţa a trei inele 
de buclt18 descoperite în aşezarea de la de tip 
Costişa de la Siliştea (Moldova)919, cu analogii 
b A l E . A I N' 92t1 une 1ll centru uropel, 1ll cu tura Itra 
(Slovacia), în grupul Gata (Ungaria)921 , în 
inventarul mormintelor de la Melk (Austria) ş. a., 
datate în Reinecke Bz. A ori în Moldova, la 
Răcătău Gud. Bacău) în cultura Monteoru şi la 
Calu Gud. Neamţ)922. Prezenţa în necropola de la 
Melk şi a unui colan cu capetele răsucite923, 
asemenea celor de la Deva indică un orizont 
contemporan pentru metalele din Transilvania şi 
cele de la Siliştea. Al. Vulpe atribuia inelele din 
sârmă împletită cu mai multe noduri 
(Noppenn'nge) grupei Nitra, pe care o paraleliza cu 
începutul Bronzului mijlociu sau imediat 
anterior, înaintea orizontului Aunjetitz924. 

917 Am utilizat pentru Transilvania periodizarea Bronzului 
mijlociu propusă de FI. Gogâltan pentru Banat (Gogâ/tan 
1999, p. 74-78). 

În aceeaşi perioadă de timp ar putea fi plasate şi cele 
trei topoare cu marginile ridicate din sud-vestul 
Transilvaniei, de la Sebeş, Câlnic şi _\lba Iulia-Partoş (vezi 
Vulpe 1975, p. 65-66, PI. 37/337, 338; Andriţoiu 1992, p. 
77, PI. 71/13-14, 1 6; Andriţoiu 1993, p. 95, PI. V11/13-14, 
1 6; Ciugudean 1996 a, p. 122, Fig. 87/6; Gogâ/tan 1999, p. 
136, nota 268; Popa 2001-2002, p. 79, PI. VIII/l).  
918 Func�onalitate ce reiese din reconstituirea modului de 
purtare a podoabelor Mormântului 4, ce a apar�ut unei 
femei, de la Oroszvâr (Ungaria) (vezi Bona 1975, Fig. 27) . 
919 B% han, Munteanu 2001,  p. 46, PI. 40/1-3; Cavrue 2002, 
p. 92; B% han, Creţu 2004, 59-60, PI. 13/a-e. 
920 ToCik 1963, Fig. 241 /1 1-12; 248/l .  
921 Koszegi 1958, p. 57, PI. VII/ 1 -2; VIII/6; Bona 1975, Fig. 
26/1-2. 
922 Leeb 1994, Fig. 8/5; 1 1 / 13.  Vezi şi B% han, Creţu 2004, 
p. 60. 
923 Leeb 1994, Fig. 10/7. 
92� Vulpe 1974, p. 252. 
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Desigur piesele de metal de la Sebeş 
trebuiesc legate, firesc, de\o locuire anume. Acul 
cu cap discoidal provine d�n aşezarea de la Podul 
Pripocului. De aici au fost publicate câteva 
fragmente ceramice rezultate din săpături mai 
vechi, care au fost datate în faza Wietenberg 
U92S. Însă în colecţiile Muzeului din Sebeş se 
păstrează şi alte materiale inedite926• Unele 
provin din strat, altele din complexe (o vatră şi o 
locuinţă) .  Noi vom ilustra doar fragmente găsite 
în strat. Aici remarcăm prezenţa unei toarte de 
tip tunel de tip Hatvan, mediu cultural în care 
acestea apar însă ornamentate cu impresiuni 
textile gen "fagure"927. Alte două fragmente 
ceramice sunt decorate cu incizii dispuse în zig
zaguri alungite, formate din câte patru linii (pl. 
44/2-4), cu bune şi numeroase analogii, de 
asemenea, în mediu Hatvan928. Tot aici regăsim 
şi triunghiuri haşurate fin incizate, marcate la 
partea superioară de un şir de impresiuni (Pl. 
44/6)929. Un castron cu gâtuI cilindric demarcat 
de4 umăr printr-un prag este decorat pe COrp930 
cu incizii puternic lustruite dispuse oblic, mai 
late la partea superioară, spaţiul dintre ele fiind 
umplut, din loc în loc, cu impresiuni gen "boabe 
de grâu"; acelaşi tip de impresiuni formează un 
şir continuu chiar pe umărul vasului (pl. 43/9). 
Incizii lustruite dispuse oblic, similare celor de la 
Podul Pripocului se cunosc în nivelul 1 de la 

92, Horedt 1967, p. 139; Lazarovici, Mi/ea 1976, p. 34; 
Chidiofan 1980, p. 1 8, 74; Andriţoiu 1992, p. 50-51 ,  88, PI. 
23/6, 1 2; 27/4-6; 33/4-7, 9-10; Boroffka 1994, PI. 1 1 7/ 1 -6; 
Popa, Totoianu 2001 .  
926 j\Iulţumim Dr. 1 .  Al. .-\ldea pentru permisiunea de  a 
utiliza aceste materiale. 
927 Mozso/ies 1952, PI. VI/17; VII/26; XIj8-9 Ka/ieZ 1968, 
PI. XL/3; LVIII/12; Popa 1998, p. 53, PI. IV /5. 
928 Mozsolies 1952, PI. VI/16; Ka/ieZ 1968, PI. XLVIII/15, 
22; L/1 8, 24; LIV /9, 23; LXI/2; LXXII/3; C/9; CIII/13-
14; CIV /6; CVI/9; CVII/16; CXVIII/9; Eesecfy 1978, Fig. 
4/1 2. 
929 Ka/ieZ 1968, PI. XLVII/16; LIV /10. 
930 Formă (Bl la Chidioşan) Întâlnită În nivelul Derşida 1 
(Chidiofan 1980, p. 70, PI. 12/4-5). 
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Derşida, la adâncimea de - 1 ,40 m, fiind 
semnalate însă şi în nivelul II931 • Pentru 
motivistică asemănări pot fi regăsite în mediul 
W· b 1 A h· d F d - ..1)32 · A 1933 . leten erg a rc 1U - un alura ' ŞI te . on 

A ' 
în cel Costişa, la Siliştea934.In acelaşi timp, 
semnalăm prezenţa pe o vatră Wietenberg din 
situl de la Sebeş şi a unui perete de vas cu decor 
spiralic specific fazei a II-a, ca şi prezenţa în strat 
a unor elemente mai târzii, decorate prin 
impunsături succesive935• Aşadar lotul din 
Bronzul mijlociu de la Sebeş-Podul Pripocului nu 
este unitar şi nu reprezintă o singură secvenţă 
cronologică şi nici măcar culturală. 

Ceramica cu caractere mai timpurii de la 
Podul Pnpocului prezintă evidente diferenţe faţă 
de repertoriul formelor şi ornamentelor 
Wietenberg cunoscute, unele fiind chiar unicat. 
De remarcat factura foarte bună a majorităţii 
acestor produse, de unde şi concluzia că ne 
aflăm in faţa unei aşezări aflată în evoluţie. 
Frapantă este prezenţa decorului format din 
şiruri de impresiuni triunghiulare dispuse de-a 
lungul unei linii trasoare (pI. 43/1-2) cu analogii 
în Bronzul timpuriu, în cadrul grupului Sanislău. 

Poate fi avută in vedere, în acest caz, o 
moştenire Sanislău? Deşi pare practic imposibilă, 
cel puţin teoretic ea nu poate fi exclusă. Grupul 
Sanislău este posterior manifestărilor grupei 
Nyirseg, dar nu ştim încă unde se sfârşeşte 
evoluţia sa. Astăzi este văzut ca o manifestare 
specifică pentru BT III din nord-vestul 
României936, cu toate că evoluţia sa poate depăşi 

931 Chidiofan 1980, p. 52, PI. 28/8; vezi şi Fig. 4/1 e. 
Chidioşan numeşte aceste incizii "striuri canelate" ŞI le 
aseamănă cu cele din Baden şi Coţoferu. 
932 Marinescu 1993, p. 5, PI. II 12. 
933 Popa, Comfa 1981, PI. IIţ2. 
93-1 B% han, Cre/u 2004, PI. !10/i. 
935 Unul dintre fragmente ilustrat şi de N. Boroffka 
(Boroffka 1994, PI. 1 1 7/2) aparţine grupului Balta Sărată. 
936 Nimeti, Roman 1994-1995, p. 30. Vezi şi Nimeti, Mo/nar 
2003, 25, datare ce reiese din analogiile în mediul Hatvan 
şi Nagyrev târziu pentru materialele Saruslău de la 
Dindeşti. 
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limitele acestei perioade. Recent, FI. Gogâltan a 
încadrat descoperirile Sanislău in BT II b şi, 
eventual, BT IIIa937• Importuri Sanislău, in 
contexte bine asigurate, sunt cunoscute in 
mediul culturii Kostany din estul Slovaciei, unde 
sunt sensibil mai târzii decât cele preconizate 
pentru spaţiul românesc938, întrucât această 
cultură se plasează in Reinecke Bz. A939• Astfel 
stau lucrurile şi în privinţa importurilor din 
aşezările de la Oborin şi Streda nad 
Bodrogom940, cât şi in mormântul 1 8  din 
necropola de la Valalikl41 • De altfel, nu demult 
a fost avansată o datare a acestui grup până la 
nivel de Reinecke Bz. A1 942• Din punct de vedere 
stratigrafic, aşezările Sanislău au la partea 
superioară materiale cu analogii in mediul 
Andrid94" fie sunt suprapuse de depuneri ale 
culturii Otomani în care este prezentă şi 
ceramica cu decor textiI944• 

În loc de concluzii, constatăm doar că atât in 
aria nordică grupului Sanislău, cât şi la Sebeş 
importurile sau materialele similare celor 
Sanislău sunt datate mult mai recent decât ar 
permite-o observaţiile din aria de bază a 
grupului. Să avem oare de-a face cu grupuri 
desprinse de grupul Andrid şi dislocate la 
distanţe apreciabile, ulterioare evoluţiei Sanislău 
propriu-zise? 

*** 
În consecinţă, problema ridicată de faza 

Wietenberg 1 (după N. Chidioşan) comportă 
două aspecte esenţiale: fie este tributară încă 
stadiului cercetărilor, noi descoperiri putând 

937 Gogâltan 2000, p. 1 25, nota 40. 
9.38 Ba/ora 1981 ,  p. 1 2; vezi şi Roman 1988, p. 220; Gogâltan 
2000, p. 125, nota 40. Vezi şi analogiile târzii propuse 
pentru ceramica Saruslău de la Dindeşti (Nime/i, Mo/nar 
2003, p. 25). 
939 Bader 1978, p. 30. 
9-10 Batora 1981 ,  p. 12. 
9-1 1 Batora 1983, p. 226, PI. VI/ 1 .  
9-12 B4Jenaru 1996, p .  321 -322. 
9-13 Nimeli, Mo/nar 2001, p. 73; jWmeti, Mo/nar 2003, p. 25. 
9-1-1 Roman, Nimeti 1990 b, p. 37-38. 
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adeveri-o ca o realitate concretă, fie căutările 
prezente se focalizează către o situaţie ipotetică, 
ce nu va putea fi demonstrată întrucât lipseşte 
fenomenul în sine. Din cunoştinţele noastre, 
singura probă recentă invocată pentru susţinerea 
unui Wietenberg 1 "clasic", în care decorul cu 
scrijelituri şi impresiuni textile ar fi asociat cu 
tehnici precum incizia şi canelura, ultimele cu 
"amprenta" unui Wietenberg deja format, aşa 
cum se consideră, ar fi cele semnalate de H. 
Ciugudean de la Pianu de JOS945. Ne expuneam şi 
cu altă ocazie speranţa că aceste din urmă 
materiale, prin publicarea lor, vor putea arunca o 
altă lumină în discuţia deja stereotipă pe 
marginea subiectului în cauză946. Oricum acest 
gen de materiale par evident diferite de cele 
integrate astăzi în prima fază Wietenberg, 
întrucât se remarcă prezenţa unui număr 
important de fragmente ceramice cu decor textil, 
element se pare străin acestei culturi947. Nu 

9�, Descoperirile au fost semnalate doar în diferite 
publicaţii (Ciugudean 1997, p. 1 0; Ciugudean 1998, harta 3; 
Ciugudean 2003, p. 105, Fig. 1 5, nr. 6.) dar au rămas 
nepublicate. Detalii despre acestea au fost oferite cu 
prilejul realizării expoziţiei ca a însoţit lucrările 
Simpozionului dedicat Bronzului Timpuriu şi i\1ijlociu de 
la },.Jba Iulia, din anul 1 998 şi în discuţiile din cadrul 
ColoC\riului Naţional 'inceputurile epocii bronzului În 
Transilvania. Repere cultural-cronologice", organizat de 
Universitatea "1 Decembrie 19 18" Alba Iulia, din 16  
aprilie, 2004. 
9�6 Popa 1998, p. 78. 
9�7 Interesantă este lipsa în cadrul culturii Wietenberg a 
ceramicll decorată cu textil. Un fragment de acest gen 
descoperit în context \Vietenberg II la Oarţa de Sus este 
considerat import din mediul Hatvan II (Kacso 1987, p. 70; 
N. Boroffka (Borriffka 1994, p. 286) îl datează la vreme de 
fază Wietenberg •. \ t .  Alte materiale din acelaşi sit pot fi 
puse în relaţie cu cultura Hatvan (Kacso 1987, p. 70. Spre 
exemplu, vasul cu toarte specifice culturii Hatvan (Kacso 
1987, Fig. 27/3; Kacso 2004, Pl. LXIII). Legăturile 
spaţiului sud-est transilvănean cu mediul Hatvan au fost 
căutate pentru un orizont mult prea timpuriu, la vreme de 
Jigodin (Szeke!J 1987, p. 1 39). 

Filiava SanisIău-.\ndrid-Wietenberg ar putea fi 
acceptată şi din perspectiva lipsei sau numărului extrem de 
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excludem ca aşezarea de la Pianu de Jos să 
reprezinte, în fapt, o ,.�voluţie locală târzie a 
fondului Gornea-Foeni independent şi paralel cu . 
fenomenele care dau naştere nivelului 1 de la 
Derşida. De altfel o evoluţie târzie a grupului 
Gornea-Foeni, cu supravieţuiri până în debutul 
Bronzului mijlociu a fost deja preconizată948. O 
datare a materialului din Bronzul timpuriu până 
Într-o vreme de contact cu faza 1 a culturii 
Wietenberg a fost avansată ca ipoteză de lucru şi 
pentru aşezarea de la Miceşti-Czga[l49. Mai mult, 
s-a propus chiar o datare a Bronzului timpuriu în 
Transilvania până la începutul fazei Wietenberg 
n950, opinie însă forţată şi greu de acceptat951 în 
opinia noastră. 

Din păcate importurile de fază Wietenberg 1 
în alte medii culturale lipsesc şi ele, cu excepţia 
unei ceşti fragmentare (Wietenberg 1 ?) găsită 
aşezarea Mureş de la Periam, confirmând 
penuria materialelor data bile la această vreme952. 

Prin urmare, cum se naşte cultura 
Wietenberg şi ce conţinut real are faza I? N. 
Chidioşan vedea trei componente principale în 
geneza culturii: una locală (Coţofeni şi Glina III
Schneckenberg, una răsăriteană, Monteoru şi o 
alta vestică, din aria culturilor BT din Câmpia 
Tisd53. P. Roman afirma încă la finele anilor '70 
ai secolului trecut că unele aşezări din NE 
Olteniei şi zona Porţilor de Fier prezentau 
frapante asemănări cu faza timpurie a culturii 
Hatvan. Situaţia ar fi permis avansarea ipotezei 
existenţei unei vaste unităţi culturale la finalul 
Bronzului timpuriu (an te Verbicioara, 

redus de materiale cu decor textil în cadrul acestor 
manifestări culturale, fapt ce sugerează şi o evoluţie la 
periferia ariei Hatvan diferită de aceasta, dar cu influenţe 
pe care le receptează până la nivelul fazei \�rietenberg II. 
9�8 Gogâltan 2000, p. 124; Gogâltan 2001 ,  p. 292. 
9�9 Rustoiu 1999 a, p. 97. 
9,0 Lazarovici 1997, p. 9. 
9 , 1  Vezi poziţia critică la Gogâltan 1999, p. 74, nota 450. 
9,2 Importurile prezentate de N. Boroffka (Boro.ffka 1994, 
p. 286-287) sunt mai târzll. 
9,3 Chidiofan 1980, p. 7 1 .  
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Wietenberg sau Tei) , cu forme de expnmare 
aparent identice954. Seria de descoperiri 
continând ceramica decorată cu măturicea , 
asociată celei cu textil din Banat şi de Mureşul 
inferior s-ar datora, potnvit lui Roman, 
contactelor cu cultura Hatvan955. Observatiile 

, 

fiind făcute autorul citat se întreabă inerent: 
"când putem vorbi de o cultură Hatvan? Şi} inevitabil, 
de o cultură Otomani?,fJ56. Interogări pe care noi le
am completa cu cea devenită deja retorică: când 
putem vorbi de o cultură Wietenberg? 

Cel mai probabil, în stadiul actual, va trebui 
să admitem un proces de regionalizare al marii 
umtaţI etno-culturale central-europene957 
(caracterizată prin unitatea în diversitate), proces 
în urma căruia se vor naşte culturile Bronzului 
"clasic" din j umătatea vestică a teritoriului 
României. Cel puţin culturile Otomani şi 
Wietenberg par a se dezvolta, mai degrabă, din 
manifestări periferice ariei propriu-zise Hatvan, 
gen Gornea-Foeni şi Andrid. 

Cât priveşte datarea fazei Wietenberg I, dacă 
N. Chidioşan o plasa în Reinecke Bz. A2958, M. 
Rotea o include la sfârşit de Reinecke Bz. AI sau 
prima parte a etapei Reinecke Bz. A2

959. În 
sistemul său, N . . Boroffka includea faza 
Wietenberg A în Reinecke Bz. A296\ 1. Datele 14C 
din centrul Europei vin să situeze etapa 
Reinecke Bz. AI între 2300-1 950 a. Chr.96 I .  In 
schimb, o probă · 14C calibrată din situl 
Wietenberg II de la Oarţa de Jos indică anii 
1 61 0-1 445 a. Chr, datare completată cu piesele 
de metal din complexele de aici specifice doar 

95� Roman 1984, p. 267. 
955 Roman 1988, p. 222. 
956 Roman 1984, p. 271 .  
957 Roman 1984, p .  272, autorul acordând un anume rol în 
acest proces şi elementelor sudice reactivate, manifestate 
sub forma Periam sau Szbreg. 
958 Cbidiofan 1980, p. 7 1 .  
959 Rotea 1994, p. 137. 
960 Boroffka 1994, Tab. 14. 
961 Gogâltan 1999, p. 72. 
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etapei Reinecke Bz. AZ96
Z• Ar rezulta, astfel, o 

diferentă de cca. 300 de ani în care cea mai mare , 
parte a Transilvaniei este încă necunoscută exact 
sub aspect cultural. 

Necropola de incineraţie de la Bratei 
Cercetările în cadrul complexului de situri de 

la Bratei au dus la dezvelirea unei necropole de 
incineraţie preistorice, ce nu a beneficiat încă de 
o analiză şi încadrare satisfăcătoare. 

Aceasta era formată din 1 4  morminte, toate 
de incineratie, cu resturile de oase calcinate , 
depuse în vase ceramice aşezate în gropi simple 
sau direct pe solul antic. Inventarul este extrem 
de sărac, fiind recuperate doar câteva fragmente 
de vase, iar într-un caz un vas întreg. În 
repertoriul formelor regăsim un vas cu corpul 
puternic bombat în zona umărului şi gâtuI 
cilindric, scund, uşor invazat la baza căruia se 
găsesc patru tortiţe de tip tunel perforate 
orizontal, aflat în M 1 2  (PI. 45/13), un vas de 
tip amforă din care se păstrează gâtuI cilindric 
terminat cu o buză lăţită şi evazată spre exterior, 
pe umărul căreia aflăm o friză în care s-a 
executat un decor punctat în zig-zag, marcată la 
partea inferioară de o incizie, pe pântec putând 
fi observate două cârlige îndreptate în sus, ce 
pornesc de la baza torţilor (PI. 45/18), partea 
superioară a unui vas askos (p1. 45/19), precum 
şi un vas cu gâtuI înalt, cilindric, prevăzut sub 
buză cu o tortiţă perforată orizontal (PI. 45/16). 
Restul fragmentelor păstrate aparţin unui vas 
pântecos decorat cu o friză în care s-a executat 
un motiv în "schelet de peşte" (p1. 45/20) şi 
unor părţi din jumătatea inferioară a urnelor, 
unele asimetrice (PI. 45/14, 17). 

Cimitirul a fost inclus initial de către P. 
Roman în etapa finală a Bron�ului timpuriu96\ 
încadrare preluată, apoi cu rezerve, şi de alţi 

962 Kacsa 1987, p. 70; Kacsa 2004, p. 60. 
963 Roman 1986, p. 45. 
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specialişti9G4• Publicarea integrală a necropolei de 
către E. Zaharia nu lămureşte, din păcate, nici pe 
departe acceptabil datarea acesteia. Autoarea 
săpăturii sustine o încadrare a mormintelor în 
perioada de ' trecere spre epoca bronzului. În 
sprijinul acestor afirmaţii au fost invocate unele 
analogii formale, neconcludente, care coboară în 
epoca eneolitică, însă fără o argumentare 
sustinută de literatura necesară%5. '

Într-adevăr, repertoriul formelor şi decorului 
limitează mult posibilităţile de încadrare. Însă nu 
pot fi ignorate anumite indicii. De exemplu, 
decorul în "schelet de peşte" prezent la Bratei în 
M 7 dispus într-o friză (Pl. 45/20) îl regăsim pe 
un vas din aşezarea de la Derşida966 ori în aşezări 
Wietenberg II, precum cele de la Păuleni9G7 sau 
Lancrăm96H. Vasul aflat în M 1 2  de la Bratei969 
(Pl. 45/13), prin forma sa şi modul de dispunere 
a tortitelor aminteşte de un vas Wietenberg II de 
la Păuieni971 1• Însă o foarte bună analogie, atât ca 
formă cât şi ca mod de dispunere a celor patru 
tortiţe o avem cu un vas găsit în groapa de cult 
de la Oarţa de Sus, pe care apare însă o 
motivistică specifică fazei W'ietenberg II971 . 

964 Bârzu 1994-1995, p. 299 atribuia necropola unui facies 
cultural necunoscut; Ciugudean 1996 a, p. 134; Gogâ/tan 
1999, nota 450. 
%; Zaharia 1999. 
966 Chidiofan 1980, p. 44, PI. 22/1 6. Din nefericire, nu ştim 
din ce nivel al aşezării Wietenberg provine respectivul vas. 

967 Rolea 2000, p. 28, PI. VIII/2, 4. 
968 Popa, Simina 2004, PI. 2/1 .  

969 Zaharia 1999, Fig. 2/5. 
970 Rotea 2000, PI. V /3. 
971 Kacsd 1987, Fig. 27/1 ;  Kacsd 2004, p. 59, PI. XXVI. 
Forma credem că se cristalizează în Bronzul timpuriu, în 
aria 1fak6 şi Glockenbecherkultur-Csepel unde întâlnim 
vase cu patru torţi plasate la baza gâtului îngustat (Sebei a 
1981 ,  Fig. 2/1 ,  5). Un vas oarecum similar a fost găsit şi în 
Transilvania, în peştera de la Crăciuneşti Gud. Hunedoara) 
(Andriţoiu 1978, p. 61 ,  Fig. 3, unde vasul este atribuit 
culturii Coţofeni) ce credem că aparţine Bronzului 
timpuriu (o primă încadrare în această perioadă la 
Ciugudean 1997, p. 3 1 ,  nr. cat. 29) şi se leagă de mediul 
Nyirseg, unde îşi află o bună analogie în situl de la 
Vencsell6 (Ka/icZ 1968, p. 66, PI. XV / 1 0), mediu cultural 

1 6 1  

" 
, "-
In mediul HatVan aflăm analogii pentru vase 

deformate, precum cele din M 1 şi 2 de la Bratei 
(Pl. 45/14, 17)m, precum şi vasul de tip askos973 
(Pl. 45/19), ce va fi preluat în cultura 
Wietenberg9Î4, unde il vom regăsi doar până în 
faza a II-a, precum la Derşida (nivelul II1)975 şi 
Sighişoara97G, după care dispare din repertoriul 
acestei culturi. 

O formă extrem de sugestivă pentru olăria 
epocii bronzului o are şi vasul găsit în M 6977 (pl. 
45/18). Profilul acestuia se încadrează perfect în 
repertoriul culturii Wietenberg. Forma, ca şi 
modul de dispunere a frizei, flancată de un prag 
şi o incizie ne îndreaptă spre una din amforele 
g;isite la Păuleni978. Decorul din friză, în zig-zag, 
se încadrează în repertoriul fazei Wietenberg 1979• 

Reperele în favoarea acestei atribuiri 
culturale sunt date şi de cele două "drlige" în 
relief ce pornesc de la baza torţii vasului de la 
Bratei. Decorul îl întâlnim într-o manieră 
oarecum similară pe ceramica Wietenberg de la 
F ld' 981 1 . ' C  � e loara ŞI este prezent, mtr-o lorma 
evoluată, �ub formă de spirală flancând toartele a 
două vase Wietenberg II de la Oarţa de SUS981 şi, 
se pare, a unuia de la şeuşa982• Alte posibile 

de altfel prezent în Transilvania şi prin descoperirile de la 
Şimleul Silvaniei-Observator (Be;inan'u, Kadar 2003, p. 49). 
Materiale de inspiraţie Nyirseg par a trece şi la răsărit de 
Carpaţi în nivelul II a de la Năeni-Zănoaga (Motzoi
Chicideanu 2003, p. 3) . 
972 Ka/i,'Z 1968, PI. LX/2. 
973 Ka/icZ 1968, PI.LII/I0; LX/3. 
9Î4 Chidiofan 1980, p. 94. 
97; Chidiofan 1980, p. 45, PI. 33/1 7. 
976 A/ldriţoiu, Rustoiu 1997, p. 22, Fig. 1 4/6. 
97Î Zaharia 1999, Fig. 3/1 .  
9i8 Cavmc, Rolea 2000, p. 1 57, PI. VIU/1 .  
979 Horedt 1967, p .  138. 
980 Borolfka 1994, PI. 75/15 .  
981 Kacsd 2004, PI. x..'C'IJ-xx,'lJI. 
982 Ciută 2004, PI. VIII/6. Foarte probabil, în acest caz, 
decorul spiralic în relief era dispus în apropierea tortii şi 
nu acoperea corpul propriu-zis, aşa cum s-a sugerat prin 
recons ti tuire. 
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analogii se regăsesc ŞI în mediul Hatvan983 sau 
Otomani n984• 

Prin urmare, credem că avem suficiente 
motive să atribuim necropola de incineraţie de la 
Bratei culturii Wietenberg985• Lipsa spiralei, a 
meandrelor sau a altor motive specifice fazelor 
II-III, ca şi elementele arhaice ale ceramicii cu 
destinaţie funerară de aici, comparativ îndeosebi 
cu cea Wietenberg II de la Oarţa de Sus, unde îşi 
află bune corespondenţe ne îndeamnă să o 
datăm mai timpuriu, la nivelul fazei Wietenberg 
1. Dacă acceptăm această încadrare rezultă, 
implicit, o practicare a incineraţiei de către 
comunităţile Wietenberg încă din prima fază de 
evoluţie986• Singurul mormânt atribuit fazei 
Wietenberg I este cel de la Derşida, în cazul 
căruia s-a practicat înhumaţia în poziţie 
chircită987, dar atributul de mormânt a fost 
contestat, propunându-se includerea sa în rândul 
sacrificiilor umane de fondare988• Şi, nu în 

983 Ka/icZ 1968, PI. CVII/16  b. 
98-1 Bader, Dumilrafcu 1970, Fig. 6. 
985 P. Roman, deşi a datat necropola de la Bratei anle 
\Vietenberg nota totuşi că "având în vedere analogiile 
vestice, se apropie mai mult de \Vietenberg" (Roman 1986, 
p. 45). 
986 De câteva decenii s-a acreditat teza practicării în cadrul 
culturii Wietenberg a înhumaţiei în faza I şi a incineraţiei 
în fazele II-IV . •  � se vedea în acest sens: Chidiofan 1980, p. 
24-26; Andriţoiu 1992, p. 33. 1Iormântul 3 de la Derşida 
conţinea o urnă "atipică" pentru mediul \Vietenberg 
(Chidiofan 1980, PI. 7/2). M. Rotea remarca acest vas ce îi 
lăsa impresia că ar putea fi mai timpuriu, ante \v'ietenberg 
(Rotea 1994, p. 1 37). Într-adevăr, decoraţia urnei pare 
străină de mediul Wietenberg (sau poate fi atribuită fazei 
Wietenberg I?). Situaţia stratigrafică a mormântului ne 
determină însă să fim mai rezervaţi, întrucât se apreciază 
că groapa sepulcrală cobora (e drept totuşi nesigur!) din 
nivelul III (Cbidiofan 1980, p. 23). 
987 Cbidiofan 1980, p. 24-26, 69; Andriţoiu 1992, p. 33; 
Andriţoiu 1994, p. 1 50, 1 53, Fig. 5/ 1 .  Tot acestei faze îi 
mai sunt atribuite şi depunerea de craniu din nivelul 
Derşida I şi un mormânt de la Laslea Gud. Sibiu). 
9X8 Rolea 1994, p. 138. Remarcă pertinentă dacă ţinem cont 
de faptul că mormântul se afla, cum bine a subliniat 1L 
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ultimul rând, nu trebuie scăpată din vedere o 
caracteristică a culturii Wietenberg, anume cea a 
lipsei obiectelor de metal din inventarul funerar, 
sesizabilă şi în cazul cimitirului de la Bratei. 

XIII. Concluzii 
Similar situatiei analizate în nord-vestul 

, 

României989, succesiunea cronologică a 
categoriilor ceramice din perioada de final a BT 
II şi din BT III nu poate fi susţinută şi prin 
comparări de stratigrafie verticală a siturilor 
cercetate în interiorul arcului carpatic. 
Observaţia este valabilă şi pentru perioada ce 
urmează, până la începutul Bronzului mijlociu. 
Prin urmare, şi în cazul analizei noastre a trebuit 
să apelăm, aproape exclusiv, la metoda 
comparativă. 

Pentru nord-vestul României în ultimele 
două decenii s-a propus pentru finalul Bonzului 
timpuriu o succesiune, în care avem o etapă 
paralelă cu faza târzie a culturii Nagyrev, la un 
moment post Sanislău, urmată de o "etapă a 
grupei 4" paralelizată cu Hatvan timpuriu. Doar 
după aceste etape ar urma efectiv cultura 
Otomani9911• În opinia lui R. Băjenaru termeni 
precum Nyirseg, Hatvan sau Otomani I ar 
acoperi, de multe ori, aceeaşi realitate 

1 1 -991 1 A - d . cu tura a , ucru msa greu e acceptat pnn 
includerea grupului Nyirseg alături de ultimele 
două, cu evolutii mai târzii. Întrebarea care se , 
naşte este următoarea: acea "etapă a grupei 4", 
cum o numea P. Roman în care firul definitoriu 
este dat de prezenţa decorului textil de ce 
manifestare culturală se leagă? Este unitară sau 
nu? Prezintă legături cu grupul Gornea-Foeni, 
prin descoperirile din Banat sau cu manifestări 
Nagyrev târzii şi Hatvan timpurii din nord-estul 

Rotea, în cadrul afezării Wietenberg. Vezi şi Paul 1995, p. 
249-254; Bejinariu 2001 ,  p. 98. 
989 Vezi Roman 1984, p. 270. 
990 Roman 1984, p. 272. 
991 Btijenam 1996, p. 321 .  
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Ungariei? Rămâne ca cercetări viitoare să ofere 
un răspuns. 

Doar cultura Monteoru pare să se fi desprins 
din grupe culturale locale, specifice BT II992, 
restul culturilor "clasice" pentru Bronzul 
mijlociu din Bazinul Carpatic, Oltenia şi 
Muntenia prezentându-se cu o filia�e genetică ce 
se regăseşte într-un fond central-european cu o 
largă extensie şi int1uenţă. Din acest bloc destul 
de eterogen, �n care elementul unitar îl dă mai 
degrabă o modă de ornamentare ceramică 
(Besenstrich und Textilmuster) se vor forma 
grupurile şi culturile analizate de noi mai sus. 
Unele dintre ele, la finele BT II vor mai primi 
încă unele impulsuri culturale sudice, "tăiate" se 
pare o dată cu dispari�a manifestărilor de tip 
Odaia Turcului şi obturarea canalelor de 
comunicare prin interpunerea Între Carpa� şi 
Dunăre a grupului Gornea-Foeni, manifestare 
nereceptivă la "oferta" culturală sud-dunăreană. 
O revitalizare a int1uenţelor sudice;, peste zona 
de vest a Bulgariei se constată la începutul 
Bronzului mijlociu, cu rol în formarea culturilor 
d· OI . 

. B 991 10 terua ŞI anat - .  

Catalogul descoperirilor cu ceramică "striată" 
şi/ sau cu impresiuni textile din Bronzul timpuriu 

transilvănean 

. -\cest catalog a fost Întocmit având la bază informaţia 
existentă în literatura de specialitate dar şi o serie de 
informaţii inedite. Precizăm că alte două repertorii care au 
vizat BT III din Transilvania au fost publicate recent, în 
care au fost incluse descoperiri ce conţineau aceleaşi 
categorii ceramice. Astfel, Zs_ Molnar repertoria în anul 
2000 pentru BT III transilvănean 10  puncte cu 
descoperiri99�, pe când H. Ciugudean carta în anul 2003 
aproape 20 de puncte cu "descoperiri de tip Iemut", în fapt 

992 Fapt remarcat de P. Roman (Roman 1981 ,  p. 1 66; 
Roman 1985, p. 120) şi deductibil prin observaţia lipsei 
decorului striat, ce stă la baza altor culturi ale Bronzului 
mijlociu românesc (Vulpe 2001 c, p. 270). 
993 Roman 1985, p. 121 .  
99� Pelit"ă, Mo/ndr 2000, Fig. 1 .  
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descoperiri atribuite de autor BT III995. După cum se va 
vedea, numărul real al acestora este cu mult mai mare şi, 
cu siguranţă, reflectă doar un stadiu momentan al 
cercetărilor-

1. AIUD-Caste/ul Betblen Gud. Alba) 
Sondaje realizate în zona centrală a "-\iudului, lângă 

clădirea Castelului Bethlen au condus la descoperirea unui 
fragment dintr-un castron calotiform, ornamentat de la 
umăr în jos cu impresiuni textile, iar sub buză cu un brâu 
crestat. 

BibI.: Ciugudean 2003, p. 92-93, 1 05, Fig- 1 /5, Fig. 5, 
nr_ 10 .  

2 .  ALBA IULIA-Mol1olit Gud- .-\lba) 
Pe o suprafaţă de cca. 0,5 ha a fost cercetată o locuire 

din BT III, căreia îi aparţine un nivel distinct de cultură şi 
o groapă ce conţin în inventar ceramică ornamentată cu 
măturicea şi impresiuni textile. 

BibI.: Moga el alii 2005, p. 51 .  
3 .  ARDEU-Dea/ul Judelui Gud.Hunedoara) 
Din cercetări de suprafaţă provin câteva fragmente 

ceramice decorate pe ambele feţe cu scrijelituri, ce aparţin 
Bronzului timpuriu. 

Bibl: Todea 2001, p. 55, PI. V /1 , 3-4. 
4. ARUNCUTA (jud_ Cluj) 
De aici este cunoscută ceramică încadrată la finele 

Bronzului timpuriu_ 
Bibl.: Lazarot'ici 1987, p. 84; Ciugudean 2003, p_ 104; 

Lazarovici 1997, p. 15- 16, Pl. V /1 ;  Lazarovici 1998 a, p. 54; 
Lazarovici 1998 b, p. 51 .  

5.  AUREL VLAICU Gud. Hunedoara) 
La vest de sat a fost identificată o locuire din Bronzul 

timpuriu, din cadrul căreia provin două fragmente 
ceramice decorate cu striuri şi cu măturicea. 

BibI.: Popa 1998, p_ 52, PI. IX/1 -2; Ciugudeatl 2003, p. 
1 04 . 

6. BALOMIRU DE CÂMP-DUPă Sat Gud . .  -\lba) 
Cercetările de teren din acest loc au condus la 

descoperirea câtorva fragmente ceramice decorate cu 
striuri superficiale, gen "scoarţă de copac" sau cu 
pieptenele, ce se pot data la finele Bronzului timpuriu şi 
Începutul Bronzului mijlociu. 

Bibl.: Popa 1998, p_ 51 -52, PI. XI; Ciugudeatl 2003, p. 
1 04-105, Fig- 1 5, nr. 4. 

7. BALOMIRU DE CÂMP-Săte,rti Gud- .-\lba) 
In acest punct a fost localizată o aşezare preistorică 

din care provin o serie de materiale data bile în Bronzul 

995 Ciugudeatl 2003, p. 1 05, Fig_ 15 01arta dată de autor 
include doar 1 6  puncte omiţând multe altele enunţate în 
text sau publicate deja de alţi autori ori chiar de D-sa). 
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timpuriu, între care unele cu "manşetă" şi altele decorate 
cu striuri, scrijelituri şi impresiuni textile. 

Bibl. :  Popa 1998, PI. VI-VII; VIII/1 -3, 5-6; X/1-2, 4-
5; Ciugudean 2003, p. 104, Fig. 15 ,  nr. 4. 

8. BĂDENI-Movi/ă (jud. Cluj) 
În aşezarea pluristratificată din epoca bronzului 

cercetată în acest punct a fost identificat un complex şi 
materiale care aparţin nivelului 1, ce se pot data în BT III. 

Bibl. :  Lazarovici, Milea 1976, p. 20, PI. XVI/2. 
9. BERNADEA-Dâmbău (jud. Mureş) 
Din nivelul preistoric de aici provin şi câteva 

fragmente ceramice decorate cu pieptenele atribuite unei 
faze timpurii Wietenberg. Întrucât în acest sit eXistă şi 
materiale databile în Bronzul timpuriu (inf. FI. Gogâltan) 
credem că, mai degrabă materialele striate pot fi atribuite 
acestei ultime perioade. 

Bibl.: Vlassa el a/ii 1995, p. 581 -582, Fig. 3/12, 14. 
10. BRATEI- Valea BuZdului (jud. Sibiu) 
La stânga Văii Buzdului a fost localizată o aşezare 

preistorică, din cuprinsul căreia provin şi fragmente 
ceramice care aparţin Bronzului timpuriu, unele decorate 
cu măturicea. 

Bibl.: Inedit (Mz. Mediaş); BIă/an, Talai-Ballă 1978, p. 
9, Fig. 4/9. 

11. CHIUZA (jud. Bistriţa-Năsăud) 
Din perieghieză provin două fragmente ceramice 

aparţinând Bronzului timpuriu, decorate cu măturicea, 
dintre care unul având pe "manşetă" un şir de impresiuni. 

Bibl.: Mannescu 2003, p. 331,  PI. XXI/ 1 1 ,  14. 
12. CIUMĂFAIA-Păluta (jud. Cluj) 
În cadrul materialului preistoric gaSit cu prilejul 

săpării unei viila rusli,;ae romane şi atribuit de descoperitor 
culturii Coţofeni s-a publicat şi buza unui vas cu decor 
Besetlstneh ce aparţine, în realitate, Bronzului timpuriu. 

Bibl: Szekeb' 1969, p. 1 63, Fig. 6/3; Popa 1998, p. 71 .  
13. CLUJ-NAPOCA:fOsta str. Bdslya (jud. Cluj) 
De aici este semnalată ceramică decorată cu scoarţă 

de copac, datată la flnele Bronzului timpuriu. 
Bibl.: Lazarovici 1987, p. 84; Lazarovici 1997, p. 1 5- 16. 
14. COPŞA MICĂ (jud. Sibiu) 
Dintr-o aşezare preistorică distrusă de o carieră de 

nisip provin şi fragmente ceramice decorate cu măturicea. 
Descoperirile, atribuite alături de alte materiale culturii 
Schneckenberg pot să aparţină, în realitate unei secvenţe 
cronologice şi culturale mai târzii. 

Bibl.: BIă/an 1996, p. 147, Fig. 3/2, 4; Cavm 1997, p. 
101 .  

15. CUCI (jud. l\Iureş) 
În cuprinsul aşezării preistorice de aici a fost reperat 

şi un nivel de cultură ce conţinea ceramică striată, specifică 
Bronzului timpuriu. 
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Bibl.: Horedt 1968, p. 1 05; Vlassa 1974, p. 410; Roman 
1986, p. 41; Ciugudean 1991 ,  p. 1 1 1 ;  Rotea 1993 a, p. 84; 
Ciugudeafl 1996 a, p. 44, 1 1 0; Ciugudean 1998, harta 3; 
Moltldr 2000, p. 37; Ciugudean 2003, p. 104. 

16. DAIA-Grădina lui Miron (jud. Mureş) 
În cursul unor cercetări de teren au fost găsite mai 

multe fragmente ceramice, lucrate grosier, unele dintre ele 
decorate cu striuri trase cu pieptenele sau organizate în 
mici fascicule. 

Bibl.: Soroceanu el ahi 1977, p. 59, PI. XXIII; XXIV /5; 
XVIII; Ciugudeatl 1996 a, p. 44, 1 10, 1 12, Fig. 86/10-14; 
Lazarovici 1997, p. 1 6; Ciugudean 1998, p. 70, harta 3; 
Ciugudean 2003, p. 104-1 05. 

17. DECEA MUREŞULUI (jud . ..  \Iba) 
Din cercetări de suprafaţă provin câteva fragmente 

ceramice decorate cu măturicea, specifice Bronzului 
timpuriu, alături de ceramică ce se datează în BT II. 

Inedit (inf. Al. Bărbat) 
18. DEVA-Dâmbu Popii şi Str. Depo�:!telor (jud. 

Hunedoara) 
Cu prilejul unei săpături realizate în anul 1 974 de 1. 

.. \ndriţoiu, în cele două puncte au fost descoperite câteva 
fragmente ceramice decora te în tehnica Besenslnch und 
Texlilmuster. Dată fiind apropierea dintre cele două puncte 
(cca. 50-1 00 m) probabil provin din aceeaşi locuire. 

Bibl: Popa 1998, p. 52-53, PI. IX/3-8; Ciugudean 2003, 
p. 104-105, Fig. 1 5, nr. l .  

19. DEVA-Magtla Cuna (jud. Hunedoara) 
Într-un sector restrâns al aşezării de alC1 a fost 

descoperită ceramică omamentată în tehnica Besenstnch, în 
cadrul căreia predomină vasele decorate pe buză cu 
alveole. 

Bibl.: RiFuţa 1998, p. 1 1 5- 1 1 6, 1 1 8- 1 19, Fig. 1 7-18; 
Ciugudeall 1998, p. 71 ,  harta 3; Ciugudeall 2003, p. 1 04-105, 
Fig. 15, nr. 1 .  

20. FĂRĂu-Sub Coasta Zăpeiului (jud. _-\lba) 
Dintr-o periegheză efectuată in anul 1984 a fost 

donat muzeului din .-\iud un fragment dintr-un vas 
decorat pe intrega suprafaţă cu măturicea, aparţinând 
Bronzului timpuriu. 

Bibl.: Inedit (l\lz . .  -\iud). 
21. GALAŢII BISTRIŢEI-Hrube (jud. Bistriţa

Năsăud) 
În cursul unor cercetări sistematice a fost descoperit 

un nivel de locuire cu ceramică decorată cu măturicea, 
atribuit Bronzului timpuriu. Un fragment de acest tip 
provine şi din periegheză. În respectivul nivel a fost găsit 
şi un mormânt de incineraţie în urnă; tot aici a fost 
cercetată o groapă cu trei schelete umane depuse în poziţie 
chircită (datare incertă). 

Bibl: Harboiu 1979, p. 321 ; Manllescu 2003, p. 335, PI. 
x.,.XVIII/6, 1 1 -12. 



Cristian 1. Popa 

22. GELMAR-La Dig (jud. Hunedoara) 
În cuprinsul aşezării preistorice de aici a fost găsit şi 

un fragment ceramic datat în Bronzul timpuriu decorat cu 
scrijelituri gen "scoarţă de copac". 

Bibl.: Todea 2001 ,  p. 55, PI. V /2. 
23. GEOAGIU DE SUS-Cudu (jud. Alba) 
i\şezare cu ceramică decorată cu scrijelituri din 

Bronzul timpuriu. 
Bibl.: Todea 2001 ,  p. 55 (inf. C. Dărămuş) 
24. GEOAGIU DE SUS-La Craia (jud . ..  \Iba) 
Aşezare cu ceramică decorată cu scrijelituri din 

Bronzul timpuriu . .  
BibI.: Inf. C. Dărămuş. 
25. GHIRBOM-În Fară, Cânepi (jud . •  \Iba). 
În săpăturile întreprinse de 1. .\1. Aldea în această 

aşezare, alături de vestigii neolitice şi hallstattiene, în S 
VIII/1974, caroul 5, la adâncimea de 0,80-1 ,00 a apărut şi 
un fragment ceramic apar�nând Bronzului timpuriu. 
.\cesta este lucrat din pastă grosieră, de culoare cenuşie şi 
apar�ne unui vas cu două tor�, fiind decorat pe corp cu 
striuri realizate cu măturicea. 

Bibl: Inedit (inf. 1. .\1. Aldea). 
26. GLIGOREŞTI-H% ame (jud. Cluj) 
Pe H% ame, probabil un fost grind din lunca 

l'vlureşului a fost cercetată sistematic o aşezare din Bronzul 
timpuriu cu un strat de cultură consistent care, pe un mic 
sector, prezenta două niveluri succesive de depuneri . •  \tât 
din stratul de cultură cât şi din complexe provine, într-un 
procent ridicat ceramică decorată cu "măturicea

"
, mai rar 

cu "pieptenele
"

. 
Bibl.: Gogii/tan, F/orea 1994, p. 33, Fig. 1 3/2-4, 8-9; 

Ougudea" 1996 a, p. 47; Popa 2000, p. 57; Mo/mir 2000, p. 
31 , 34, 38, PI. III/5, 13; Gogii/tan el a/ii 2004, p. 63-69, 72-
73, Fig. 1 0/8, PI. I-III. 

27. GLIGOREŞTI-După Moară (jud. Cluj) 
Pe terasa înaltă de pe malul drept al ,\rieşului, în 

punctul După Moară au fost găsite câteva fragmente 
ceramice din epoca bronzului, între care şi unul decorat cu 
"măturicea

" 
apa�nând Bronzului timpuriu. 

BibI.: Popa 1998, p. 71 ;  Popa 2000, p. 57, PI. 2/2. 
28. HAŢEG-Câmpu/ Mare (jud. Hunedoara) 
a) Din cercetări de suprafaţă provin fragmente 

ceranuce ornamentate pnn scrijelituri realizate cu 
măturicea ce se datează în Bronzul timpuriu. Aceleiaşi 
perioade îi este atribuită şi o aplicaţie plastică zoomorfă, ce 
apreciem că este mai târzie. 

1 3. 
Bibl.: Roman, Dia,'onescu 1999-2000, p. 97-99, PI. 1 /3-

b) Ceramică striată dintr-un punct neprecizat. 
Bibl.: Lazarovid 1997, p. 1 6  (inf. 1. ,\ndriţoiu). 
29. HĂŞDAT (jud. Hunedoara) 
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Dintr-o aşezare aflată la est de localitate este 
semnalată şi ceramică ornamentată cu măturicea datată în 
Bronzul timpuriu. 

Bibl.: Luca el a/ii 2004, p. 56. 
30. HOPÂRTA (jud. Alba) 
De pe raza acestei localită� este semnalată ceramică 

decorată cu măturicea atribuită Bronzului timpuriu. 
Bibl.: Dumitrafcu 1989, p. 1 23; Popa 1998, p. 71 .  
31. IERNUT -Hulpifti (jud. }'fureş) 
În acest sit, la baza nivelului Wietenberg au fost 

surprinse (după N. '1assa într-un nivel distinct) o serie de 
materiale decora te în tehnica Besenstrich, apar�ând 
Bronzului timpuriu. 

Bibl.: Horedt 1960, p. 1 35 (atribuie materialul unei faze 
timpurii a culturii Wietenberg); V/assa et a/ii 1966, p. 401 -
402, Fig. 3/9-1 1 ;  Horedt 1967, p .  139; Horedt 1968, p .  1 1 1 , 
n. 58; Lazarovid 1971, p. 78; Roman 1986, p. 41; Lazarovid 
1987, p. 94; Ougudea" 1991, p. 1 1 1 ;  Rptea 1993 a, p. 84, PI. 
XIV; Ougudean 1996 a, p. 47-48, 1 10, 1 12, Fig. 85; 
Ougudean 1996 b, p. 255; Ougudea" 1997, p. 10; Ougudean 
1998, p. 70, harta 3; Mo/nar 2000, p. 37, PI. IV; Ougudeall 
2003, p. 1 04, Fig. 15, nr. 13 .  

32. LANCRĂM-G/od şi  Zăcă/oare (jud. Alba) 
G/od şi Zăcă/oare sunt cele două toponime sub care e 

cunoscută prima terasă de pe malul stâng al râului Sebeş în 
sectorul dintre Sebeş şi vatra Lancrămului. Din descoperiri 
fortuite provin două fragmente ceramice decora te cu 
striuri neregulate şi unul cu impresiuni textile. 

Bibl. : Popa 2001 -2002, p. 80, 86, PI. 8-10; Popa, Similla 
2004, p. 1 5-17, PI. 1 /3-6; Ougudean 2003, p. 105. 

33. LECHINŢA DE MUREŞ (jud. ;\Iureş) 
Din cercetările lui D. Popescu sunt publicate câteva 

fragmente decora te cu măturicea ce se pot data în Bronzul 
timpuriu. 

Bibl.: Popescu 1925, p. 3 12, 321 , PI. IIl ;  YIII/4; X/l ;  
XI/2, 7 (şi probabil PI. VIII/1 ,  7 ;  XII/8; XIV /2). 

34. LIMBA (f. Dumbrava)-Bordane (jud. Alba) 
Săpături mai vechi au dus la descoperirea a câteva 

fragmente ceramice decorate cu striuri, data bile în Bronzul 
timpuriu. Cercetări de suprafaţă întreprinse de noi în anul 
1 996 au condus la descoperirea altor fragmente din 
această perioadă, din care s-a mai păstrat unul, decorat cu 
măturicea. Alte materiale, printre care şi unele decorate cu 
impresiuni textile au fost descoperite ulterior. 

Punctul este de fapt identic cu cel de la Oarda de Jos
Nord Sat (toponim inexistent) (Rustoiu 1999 b, p. 71 ,  PI. 
II/2-3, 6; Ougudean 2003, p. 1 05). 

Bibl. : Ciugudean 1996 a, p. 44, 1 1 1 ,  Fig. 86/8; 
Ougudean 1997, p. 1 0; Lazarovid 1997, p. 1 6; Ciugudean 
1998, p. 7 1 ,  harta 3 (autorul localizează descoperirile în 
punctul Vărar); Rustoiu 1999 b, p. 71 ,  PI. II/2-3, 6; 
Ougudeall 2003, p. 1 04-105. 
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35. LOPADEA VECHE-Jidovină (jud . •  -\lba) 
Din cuprinsul aşezării cercetate aici provin şi câteva 

fragmente ceramice decora te cu striuri şi impresiuni 
textile. 

Bibi.: Ciugudean 1991 ,  p. 1 10-1 1 1 ,  Fig. 28/1-3; Ro/ea 
1993 a, p. 84; Ciugudean 1996 a, p. 54, 1 10, 1 1 2, Fig. 86/1 -
3 ;  Ciugudean 1996 b, p. 255; Lazarovici 1997, p .  1 6; 
Ciugudean 1998, p. 70, harta 3; Popa 1998, p. 71 ;  Ciugudeatl 
2003, p. 1 04-1 05, Fig. 1 5, nr. I l .  

36. MÂNERĂu-Pe Planuri Gud. Hunedoara) 
De aici sunt cunoscute două fragmente ceramice, 

dintre care unul decorat cu striuri superficiale, atribuite 
Bronzului timpuriu. 

Bibl. :  Roman, Diaconescu 1999-2000, p. 98, 101 ,  Pi. 
XII/1 -2. 

37. MICEŞTI-C{gafe Gud . •  -\lba) 
Cercetări de suprafaţă au dus la descoperirea unui lot 

important de material ceramic decorat în tehnica Besenstrich 
und Textilmusler, dar şi câteva fragmente de vase cu 
"manşetă". Sondaje realizate ulterior în aşezare au permis 
surprinderea unui nivel de cultură aferent acestui orizont, 
dar lipsit de complexe arheologice. 

Bibl. :  Rustoiu 1999 a, p. 95, 97, Pi. II-III; Rustoiu, 
Anghel 1999-2000, p. 53-54, Fig. 1 -2; Paul el alii 2002, p. 9-
14, Pi. III/5-9; II-III; 1"/4, 1 1 ;  Ciugudean 2003, p. 1 05, 
Fig. 1 5, nr. 7. 

38. MIERCUREA SIBIULUI-Gară Gud. Sibiu) 
Dintr-o descoperire fortuită provine un lot de 

materiale ceramice, ornamentate cu striuri realizate cu 
pieptenele, barbotină şi brâie alveolate ce se pot data la 
finele Bronzului timpuriu sau, poate mai probabil 
începutul Bronzului mijlociu. 

Bibl.: Popa 200 1-2002, p. 80, 87, Pi. 'TII/ 1 _3, 5; 
Ciugudean 2003, p. 1 05. 

39. MIERCUREA SIBIULUI-Albele Gud. Sibiu) 
Dintr-o cercetare de teren provine şi un fragment 

ceramic decorat cu striuri ce ar putea aparţine Bronzului 
timpuriu. 

Bibl.: Dragotă el alii 1999, p. 83, Pi. VII/5; Luca et alii 
2003, p. 33. 

40. MOREŞTI Gud. Mureş) 
Din aşezarea de aici este semnalată şi ceramlca 

decorată cu măturicea datată în Bronzul timpuriu. 
Bibi.: Horedt 1967, p. 139; Lazarovici 1971, p. 78; 

Lazaroliid 1997, p. 1 6. 
41. OARDA DE JOS-Cu/ină Gud . .  -\Iba) 
Din cercetări de suprafaţă provin câteva fragmente 

ceramice decorate cu "măturicea" atribuite flIlalului 
Bronzului timpuriu. 

Bibl.: Rustoiu 1999 b, p. 73, Pi. VI/4, 7-8. 
42. OARDA DE JOS-Dublihall Gud . .  -\Iba) 
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În acest punct a fost semnalată o locuire de la 
finalului Bronzului timpuriu. 

Bibi.: Rusloiu 1999 b, p. 74; Ciugudean 2003, p. 105. 
43. PÂCLIŞA-Podei Gud. Alba) 
Din acest punct provine un fragment ceramic decorat 

cu "măturicea" atribuit flIlalului Bronzului timpuriu. 
Bibl. :  Rustoiu 1999 b, p. 74, Pi. VIII/6. 
44. PEŞTIŞU MARE996-Tămăftilic Gud. Hunedoara) 
În vatra localităţii au fost identificate urmele unei 

aşezări din care provin fragmente ceramice decorate cu 
scrijelituri şi impresiuni textile. 

Bibl: Roman, Diaconescu 1999-2000, p. 98, 1 03, Pi. 
XV /4-19; Luca el alii 2004, p. 61 ,  Pi. LVII/6-9. 

45. PETREŞTI-Groapa Galbenă Gud. Alba) 
Dintr-o periegheză realizată de 1. Raica în anul 1 968 

provine şi un fragment ceramic decorat cu măturicea, 
specific Bronzului timpuriu iar din cercetări recente de 
suprafaţă (Emilia Covaci) un perete de vas specific 
finalului BT decorat cu pieptenele. 

Bibi.: Inedit (l\fz. Sebeş). 
46. PIANU DE JOS Gud . •  -\lba) 
În cursul unor sondaje efectuate aICI au fost 

descoperite materiale ceramice decorate cu măturicea, 
striuri flIle, ornamente textile asociate cu elemente care ar 
putea fi specifice fazei Wietenberg I (?) . 

Bibi.: Ciugudeal/ 1997, p. 1 0; Ciugudean 1998, harta 3; 
Popa 1998, p. 79-80; Ciugudean 2003, p. 1 05, Fig. 1 5, nr. 6. 

47. RAPOLTU MARE Gud. Hunedoara) 
.\tât cu prilejul unei săpături din anul 1 978, cât şi cu 

ocazia unor cercetări de suprafaţă de aici au fost 
recuperate fragmente ceramice decorate cu măturicea şi cu 
impresiuni textile. 

Bibl.: Popa 1998, p. 53, Pi. X/6-7; Ciugudean 2003, p. 
1 0S, Fig. 1 5, nr. 2. 

48. RĂZBOIENI-Cetate Gud . •  \Iba) 
Pe o terasă, deasupra Fabricii de Cărămidă din 

localitate a fost identificată de către prof. D. Popovici un 
important sit, din care au fost recoltate de-a lungul anilor 
şi numeroase fragmente ceramice apar�nând Bronzului 
timpuriu, unele cu afinităţi în grupul Copăceni, altele 
decorate cu măturicea. 

. 

Bibi.: Inedit (Şc. Gen. Războieni) . 
49. SEBEŞ-Podul Pripocului Gud. Alba) 
În cursul cercetărilor de suprafaţă din acest sit au fost 

găsite şi două fragmente ceramice decorate cu măturicea. 
Bibl.: Popa, Totoianu 200 1, p. 36, PI. 2/3. 
50. SEBEŞ- Valea Jal/ului Gud. _\lba) 

9% Sau Peştişu 1\Iic?, cum apare la Luca el alii 2004, p. 60-
6 1 .  
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În săpăturile mai vechi ale lui D. şi 1. Berciu a fost 
surprinsă, nu şi stratigrafic, o locuire de la finele Bronzului 
timpuriu II, posibil şi urmele unui complex, în care apare 
şi o cantitate ridicată de ceramică decorată cu măturicea 
sau cu striuri. 

Bibl.: Popa 2001 -2002, 84-87, Fig. 1; PI. III-V; 
Ciugudean 2003, p. 105. 

51. SIBIU-Piaţa Mare Gud. Sibiu) 
Dintr-un lot de materiale ceramice atribuit Bronzului 

timpuriu fac parte şi două fragmente, unul decorat cu 
Bese/lstn'ch şi un altul cu pieptenele. 

Bibl.: LJJt'Cl, Boroffka 1995, p. 75, Fig. 4/2, 5; Lu''Cl, 
BoroJfka 1997, 76; Popa 1998, p. 75-76, nota 1 75. 

52. SFÂNTU GHEORGHE (corn. Iernut, jud. 
Mureş) 

În apropierea sitului de la Iernut-Hulpi{ti, în raza 
cătunului SE. Gheorghe a fost cercetată o aşezare 
Wietenberg din care este publicată şi ceramică ce poate 
aparţine Bronzului timpuriu, printre care şi câteva 
fragmente decorate cu Besellstrich, similare celor din 
aşezarea de pe Hulpişti. 

Bibl.: V/assa 1965, Fig. 7/1, 9, 1 1 ; V/assa et a/ii 1966, 
Fig. 5 / 1 .  

53. ŞIBOT-La Ba/tă (ob.l  şi ob. 2) (jud . .  \lba) 
Pe terasa din stânga Mureşului, din. două puncte 

apropiate ca distanţă provine ceramică decorată cu striuri, 
BeJellstndJ şi impresiuni textile, databile în Bronzul 
timpuriu. 

Bibl.: Popa 1998, p. 49-50, PI. \'; X/3; Citlgtldeall 2003, 
Fig. 1 5, nI. 3. 

54. ŞPĂLNACA Gud. Alba) 
Dintr-un punct neprecizat de pe raza localităţii este 

semnalată ceramică cu decor striat încadrată în Bronzul 
timpuriu. 

Bibl.: Ciugudeal/ 1996 a, p. 1 1 1 ; Ciugudeatl 1997, p. 10; 
La:::?rovici 1997, p. 1 6; Ciugudean 2003, p. 1 04. 

55. TÂRGU MUREŞ-Cetate Gud. i\lureş) 
Din săpături mai vechi ar proveni un lot de materiale 

ceramice decorate cu măturicea şi, într·un caz, cu decor 
textil. Descoperirile au fost datate la sfârşitul Bronzului 
timpuriu. 

Bibl.: Moll/ar 2000, p. 37; Petică, Moll/ar 2000, p. 338-
342, PI. I-III; Ciugudean 2003, p. 1 05, Fig. 1 5, nI. 14. 

56. TEIUŞ Gud. "\lba) 
În albia Văii Teiuşului a fost găsită, întâmplător, o 

amforetă decorată pe corp cu impresiwu textile. 
Bibl. :  Ciugudean 1986, p. 81,  Fig. 8/7; Petre-Govora 

1995, p. 40; Ciugudeal/ 1996 a, p. 1 1 1-1 12, Fig. 86/9; 
Ciugudeall 1997, p. 34, poz. 51; Lazarovici 1997, p. 1 6; Gumă 
1997, p. 27; Ciugudeall 1998� . 71 ,  harta 3; Citlgudean 2003, 
p. 1 04, Flg. 1 5, nI. 9.  ' 

57. VIOARA DE JOS-Groi Gud. Alba) 
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În aşezarea preistorică din acest punct s-a delimitat şi 
un nivel subţire de cultură ce conţinea ceramică decorată 
cu măturicea. 

Bibl.: Ciugudean 1991,  p. 1 1 1 ;  Ro/ea 1993 a, p. 84; 
Ciugudeall 1996 a, p. 73, 1 10-1 12, Fig. 86/4-7; Ciugudeall 
1996, p. 255; Ciugudeall 1997, p. 10; Ciugudeatl 1998, p. 70, 

harta 3; Ciugudeall 2003, p. 1 04, Fig. 1 5, nI. 1 2. 
58. UNIREA-Dâ/mă Gud . •  \lba) 
În cursul unor săpături întreprinse de V. Lazăr au fost 

descoperite materiale ceramice cu similitudini în aşezarea 
de la Gligoreşti, unele decorate cu măturicea. 

Bibl.: Lazăr 1997, p. 68-69. 
59. VINŢU DE JOS (SIBIŞENI)-Deasupra Satului 

Gud . •  \lba) 
"\tât din săpăturile sistematice cât şi din cercetările de 

teren Întreprinse de N. M. SinUna în acest sit provin 
fragmente ceramice decorate cu 

"
măturicea" iar într-un 

caz cu impresiuni textile arhaice. 
Bibl: Popa 1998, p. 74, 80; Ciugudean 2003, Fig. 15, nI. 

5; Alldriţoiu et a/ii 2004, p. 148, PI. XIV /2, 6-7, 12. 
60. VINŢU DE JOS-Lullca Fermei Gud. Alba) 
Din aşezarea aflată în lunca i\Iureşului provÎn şi două 

fragmente ceramice ce pot fi datate la finele Bronzului 
timpuriu. 

Bibl. :  Ghenescu et alii 2000, p. 80, PI. IV /1 ;  X/1 .  
61. ZOLTAN Gud. Covasna) 
a) La marginea de nord a satului, pe un bot de deal 

aflat peste drum dţ . şc
.
oală a

. 
fost cercetată o locuire 

atnbwtă BT III, căreia u aparţme un ruvel de depwlen 
distinct, din care porneşte un complex de mărimi 
neobişnuit de mari (29 x 9 m) mărginit de ruinele unei 
construcţii din piatră. Inventarul arheologic este deosebit 
de bogat, fiind format din ceramică decorată cu scrijelituri, 
dar şi cu impresiwu textile, brâie crestate sau alveolate şi 
"boabe de linte", alături de rotite de cărucioare, o figurină 
zoomorfă, toporaşe miniaturale şi un mosor din lut ars. O 
categmie aparte În cadrul inventarului o constituie 
ceramica fmă, prezentă prin forme şi ornamentaţie 
diferită, în general, de restul ceramicii, în · rândul căreia 
sunt prezente picioare de cupă şi o serie de torţi tubulare 
sau de tip "melc". 

Materiale din Bronzul timpuriu au apărut şi în 
cercetări de suprafaţă. Locuirea este suprapusă de o 
locuire din Bronzul mijlociu. 

Bibl.: Lazarovici 1997, p. 1 6; Lazarovici 1998 a, p. 46-
47, 54; Lazarovici 1998 b, p. 49; RepArhCovasl/a 1998, p. 86-
88, Fig. 20-24; Pl. VII; Cavroc 1998, p. 30-31 ,  PI. LXVIII; 
Ciugudeall 1998, p. 71 ,  harta 3; Ciugudeal/ 2003, p. 105, Fig. 
1 5, nI. 15. 

*** 



Modificări culturale la finalul Bronzului timpuriu şi începutul Bronzului mijlociu în Transilvania 

Unele puncte au fost atribuite eronat perioadei de 
care ne ocupăm (Aiud�91) sau prezintă incertitudini de 
încadra re, informaţiile publicate fiind insuficiente 
(Sântămăria-Orlea998, Sângeorgiu de 1\Iureş999, lclod-Tabla 
POpill(�)O, Mociu 1001, A vrig-G/ogovă(1002, Zoltan 1003, 
ŞincailO()�, Cemat, Peteni sau Peştera BoliilOO;. 

997 Unde Gh. Lazarovici semnalează ceramică decorată cu 
striuri (Lazarovici 1971, p. 78; Lazarovici 1997, p. 1 6) făcând 
trimitere la Horedt 1967, p. 1 39, unde însă este amintit un 
fragment cu analogii în mediul Glina de la Cetea, nu .\iud. 
998 Popa 1972, p. 440, Fig. 5/3, 5 (ce pot aparţine 
Bronzului timpuriu). Materialul preistoric de aici este 
încadrat de autor în Bronzul timpuriu, deşi în el se pot 
regăsi şi elemente Coţofeni şi Wietenberg. 
999 Din aşezarea de pe Deallll Bunii sunt semnalate 
"fragmente, mai puţine, decorate cu striuri verticale 
neregulate" atribuite epocii bronzului (Lazăr 1989, p. 92, 
97, Fig. 3/1-3). 
1000 Maxim el a/ii 1994, p. 1 07, Fig. 19/1 -2, 1 7, fragmente 
ceramice atribuite larg epocii bronzului. 
1001 Lazarovici 1997, p. 16 .  
1002 De aici provin două fragmente ceramice decorate cu 
striuri neregulate. Întregul material a fost atribuit, cu 
probabilitate, de descoperitori, Bronzului timpuriu. Însă în 
afara celor două fragmente menţionate datarea lotului este 
arbitrară, întrucât aici pot fi observate şi elemente tipice 
culturii Wietenberg (Dragolă et alti 1999, p. 81 ,  PI. V /7-8). 
1003 RepArhCovaslla 1998, p. 89. 
HK)� În colecţia Muzeului din Târgu Mureş se păstrează 
două fragmente ceramice decorate cu măturicea care apar 
cu locul de descoperire Şincai. ,\socierea lor cu ceramică 
neolitică, din Bronzul târziu sau evul mediu timpuriu ne 
indică un alt sit decât cel cercetat, Cetatea Păgânilor, fie o 
aşezare înregistrată greşit la Şincai. 
100; Lazarovici 1997, p. 1 6. Primul se bazează pe un văscior 
omamentat pe corp cu striuri, publicat de M. Roska alături 
de alte materiale, unele de tip .\riuşd (Roska 1942, p. 39, 
Fig. 6/6). Pentru Peflera Bolti, vezi nota 26. 

) 
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- Zs. Szekely, Epoca brOlztfJlui în sud-estuI Trallsilvaniei, în SympThrac, 5, 1987, p. 1 39-140. 
- Zs. Szekely, Contribuţii privind n"turile funerare din epoca bronzului în sud-estul Transilvaniei, în 
SympThrac, 7, 1989, p. 246. 
- Zs. Szekely, Necropola de incineraţie în urne de la T uria judeţul Covasna, în Cercetăn' arheologice 
în aria nord-tracă, 1, 1 995, p. 127-146. 
- Zs. Szekely, Perioada timpurie fi începutul ce/ei mijlocii a epocii brontfJlui În sud-estul 
T ransi/vaniei, Bibliotheca Thracologica, LXI, 1997. 
- Z. Szekely, Zs. Szekely, Afezarea din epoca bronzului de la Peteni, în Materiale, Oradea, 
1979, p. 7 1 -72. 
- ]. Tamoki, Les sepultures de la cufture de Hatvan, în Le bel age du bronze en Hongrie, 
Budapest, 1996, p. 88-91 .  
- N .  Tasic, Die Va/ina-Kultur und ihr chrolZologiscbes Verbal/nis zu den Kulturen von Vinkovici 
und MoriI und zur Ku/tur der tralZsdanubischen inkrustierten Keramik, în S)'mposium Budapest
Vefem, Budapest, 1981 ,  p. 199-206. 
- N. Tasic, Die Vinkovici-Ku/tur, în Kulturen der Friihbronzezeit das KarpatelZbeckens ulld 
NordBalkans (Hrsg. N .  Tasic), Beograd, 1984, p. 1 5-91 .  
- H .  Tatu, O .  Popa, Z .  Kalmar, Contn'butii la reperton"ul arheologic al Ţării Haţegului (judeţul 
Hunedoara), în Sargetia, LXI-LXIV, 1988-1991 ,  p. 93-81.  
- ***, The Bronze Age Civilization in Tran!)!lvania. ExhibitiolZ catalogue (ed. H. Ciugudean), 
:\lba Iulia, 1997. 
- .\. Tocik, Die Nitra-Gruppe, în Acheologicke ro:jJlecfy, XV, 6, 1 963, p. 71 6-774. 
- C. 1 .  Todea, Noi cercetări privind epoca timpurie pe Valea Geoagiului (jud. Hunedoara), în 
BCşS, 7, 2001 ,  p. 49-56. 
- G. Tonceva, UlZa habitat lao'ustre de I'âge du bronze ancien dans les envirolZs de la viile de Varna 
(Ezerovo II), în Dacia, i\T. S., XXV, 1981, p. 41 -62. 
- E. Tudor, Săpăturile arheologice de la Odaia Turcului (jud. Dâmboviţa), în Materiale, 
Bucureşti, 1 983, p. 108-1 1 1 .  
- .\. Ulanici, Noi cercetăn' arheologice la Braneţ: în CA ,  II, 1 976, p .  33-72. 
- A Ulanici, Noi cercetări arheologice la Creci,jud. I!fov, în CA, III, 1979, p. 9-26. 
- 1 .  Uzum, Gh. Lazarovici, 1 .  Dragomir, Descoperiri arheologice în hotarul satelor Cornea fi 
Sicheviţa, în Banatica, II,  1973, p. 403-416. 
- ]. \1adar, Die Problematik der Fri-ihhrolZzezeit ilZ der Slowakei, în Die Friihbronzezeit im 
Karpatel1becken und in dell Naovbargebieten.Il1ternatiollale Symposium 1977. Budapest-Velem, 
Budapesta, 1981,  p. 21 1 -221 . 
- N. \1assa, COlltributii la cunoafterea culturii Bodrogkeres::;jur în Tra/zsi/1Jallia, în SCIV, 1 5, 3, 
1964, p. 351-367. 
- N. \1assa, Cercetări arheologice în regiulZile Muref-Au/onomă Maghiară fi Cluj, în Ao"!aMN, II, 
1965, p. 1 9-38. 
- N. \1assa, Asupra unor probleme ale neoliticului final fi ale îlZceputului epocii brontfJlui în 
TransilvalZia, în IIZ memon'am Constantini Daicoviciu, Cluj, 1974, p. 409-419. 
- N. \1assa, ;\1. Rusu, D. Protase, K. Horedt, Săpăturile mveoligce de Id Iernut, în AdaMN, 
III, 1 966, p. 399-410. 
- N. \1assa, Z. Maxim, Gh. Lazarovici, Descoperiri arheologice la Bernadea (partea I-a), în 
AdaM1\!, 32/1, 1995, p. 575-588. 
- ;\1. Vukmanovic, P. Popovic, Recherches anveologiques sur la locali/ae ,.Lvade" pres de MaIa 
Vrbica, în Cahiers des Portes de Fer, III, 1986, p. 7-50. 
- .\1. Vulpe, Probleme actuale pn'vind metal urgia aramei fi a bronzului ÎII epoca brontfJlui în 
România, în RI, 27, 2, 1974, p. 243-255. 
- AL Vulpe, COl/sideraţii privil/d Inceputul fi d�filZirea perioadei timpurii a epocii brolZtfJlui în 
Româl/ia, în Timpul iston·ei. I. Memorie fi patrimolliu (In bOlZorem emeniae Lgia Bârzu), 
Bucureşti, 1997, p. 37-50. 
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Cristian 1. Popa 

Vulpe 1991 

Vulpe 2001 a 

Vulpe 2001 b 
Vulpe 2001 c 

Vulpe, Drâmboceanu 1981 

Zaharia 1970 

Zaharia 1987 

Zaharia 1990 a 

Zaharia 1990 b 

Zaharia 1993 

Zaharia 1995 

Zaharia 1999 

lVink/er, Taktics 1981 

- Al. Vulpe, Neue Beitriige zur Chronologie und kulfurell Gliedemng der Friihbronzezezj im 
unferen Donaugebiet, în S farinar, XL-XLI, (1989-1990), 1 991 ,  p. 1 05-1 1 1 .  
- Al. Vulpe, Perioada mijlocie a epocii bronzului 10 est fi vest de Carpaţii Răsăriteni, în Cultura 
Costifa În contextul epocii brollif'lui din România, Piatra-Neamţ, 2001,  p. 9-12. 
- Al. Vulpe, Bronzul timpuriu, în Istoria români/or, 1, Bucureşti, 2001,  p. 225-237. 
- Al. Vulpe, Perioada mijlocie a epocii bronzului, în Istoria românilor, 1, Bucureşti, 2001,  p. 
247-272. 
- Al. Vulpe, V. Drâmboceanu, Cercetări arheologice în raza comunei Năeni (BuZău), în 
SCIV�, 32, 2, 1 981 , p. 171-193. 
- E. Zaharia, Probleme ale epocii bronzului În sud-estul Transilvaniei, în �luta, 11/1 ,  1970, p. 
63-69. 
- E. Zaharia, La cui ture Monteom. L' etaPe des debutes a la lumiere des foui/les de S ărafa 
Monteom, în Dacia, N. S., XXXI, 1987, p. 21 -49. 
- E. Zaharia, Descoperiri ale culturii Monteom în sud-estul Transilvaniei, în Thraco-Dacii"O, XI, 
1 -2, 1990, p. 33-37. 
- E. Zaharia, La eul ture Mon/eom. Sa deuxieme etaPe de developpement a la lumiere des fouilles de 
S ărata Monteom (dep. de BuZău), în Dacia, N. S., x...'OUV, 1990, p. 23-51 .  
- E. Zaharia, La culture de Monteom. Les IV-V etapes. Les foui/les de Sărata Monteom, în 
Dacia, N. S., XXXVII, 1993, p. 1 5-38. 
- E. Zaharia, Cultura Ciomortan, în Comori ale epocii bronzului În RomânialTreasures rf The 
Brollze �ge in Romania, Bucureşti, 1995, p. 151- 152. 
- E. Zaharia, Brandgraber der Obergangsperiode zur Bronzezeit aus Bratei (jud. Sibiu), în 
Trallssilvallica. Archiiologische UntersuchulIgen zur Alteren Geschichte des Siidils/Ii,hell 
Mitteleuropa. Gedenkschrift for Kttrt Horedt (ed. Nikolaus Boroffka, T. Soroceanu), Berlin, 
1999, p .• 53-58. 
- I .  Winkler, i\L Takacs, Săpăturile arheologice de la Cicău. Afezarea Coţofeni, în �ctaMN, 
:x.\7III, 1981,  p. 321 -340. 

Explanation of Figures 

PI. 1 Early Bronze �-\ge potter)' from: Odaia Turcului (1), Pancevo (2), �-\Iba Iulia (3), Gligoreşti (4), .-\iud (5) (1 - apud R. 
Băjenaru; 2 - apud S. Grcki-Stanimirov; 3 - apud H. Ciugudean; 4 - apud FI. Gogâltan, G. Florea). 
PI. 2 Transylvanian Early Bronze Age potter)' from: Gligoreşti (1), Pianu de Jos (2), Şibot (3), Tureni (4), Războieni (10) and 
i\ fonteoru culture: Sf. Gheorghe (5, 9), Sărata i\Ionteoru (6-7), Dalnic (8) (1 - apud FI. Gogâltan, G. Florea; 2, 4 - apud H. 
Ciugudean; 3 - apud C. I. Popa; 6-10 - apud E. Zaharia). 
PI. 3 Cups form Early Bronze �-\ge: Gligoreşti (1); Tărtăria (2); Odaia Turcului IV (3) (1 - apud FI. Gogâltan; 2 - apud H .  
Ciugudean; 3-4 - apud R.  Băjenaru). 
PI. 4 Vase cu tub din Bronzul timpuriu: Meteş (1-2), Năeni (3), Ciungi (3), Rapoltu Mare (6), Zlatna (7) and i\1idle Bronze 
�-\ge: Peşteana (4) (1-2 apud H. Ciugudean; 3 - apud �-\l. Vulpe, V. Drâmboceanu). 
PI. 5 Early Bronze �-\ge potteI)' from Cicău (1-2, 6), loc necunoscut (3), Cuciulata (4), Berghin (5) (1-2 - apud H. Ciugudean; 
4 - apud Gh. Bichir; 5 - apud C. N. Rişcuţa; 6 - apud I. Winkler, Takacs). 
PI. 6 Early Bronze Age potter)' from: Şoimuş (1 -2), �-\mpoiţa (3), Copşa Mică (4, 14),  Vioara de Jos (5), Galaţii Bistriţei (6), 
Ciumăfaia (7), Limba (8), Teiuş (10), Bădeni (1 1 - 13) (1-2 - apud I. Andriţoiu; 3, 5, 8, 10 - apud H. Ciugudean; 4, 14 - apud 
i\I. Blăjan; 6, 9 - apud G. i\farinescu; 7 - apud Z. Szekely; 1 1 -12 - apud N. Boroffka; 1 3  - apud Gh. Lazarovici, Z. i\lilea). 
PI. 7 Early Bronze Age potter)' from Gligoreşti-Holoame (apud FI. Gogâltan). 
PI. 8-9 Early Bronze �-\ge potter)' from Războieni. 
PI. 10-12 Early Bronze �-\ge pottery from Sebeş- Valea Janului (apud C. I. Popa). 
PI. 13 Early Bronze Age potter)' from Bratei- Valea BuZdului. 
PI. 14 Early Bronze .-\ge potter)' from Geoagiu de Sus. 
PI. 15 Early Bronze �-\ge potter)' from Iernut-Hulpi,rti. 
PI. 16 Early Bronze .-\ge potter)" from Lechinţa de i\fureş (apud D. Popescu). 
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;\Iodificări culturale la finalul Bronzului timpuriu şi începutul Bronzului mijlociu în Transilvania 

Pl. 17 Early Bronze "-\ge pottery from Deva-Mag/la Curia (apud N .  C. Rişcuţa). 
Pl. 18-20 Early Bronze .-\ge potter)' from Zoltan (apud V. Cavruc) . 
Pl. 21 Clay wheel (1), zoomorph statue (2), miniaturals elay axes (3, 5-7), bone tools (8-9), spindle whorl (10) ans mosor (1 1)  
form Early Bronze "-\ge at Zoltan (apud V.  Cavruc). 
Pl. 22 Early Bronze .-\ge pottery from Vinţu de Jos (1 -3 apud 1. Andriţoiu et ahi). 
Pl. 23-30 Early Bronze Age pottery from i\Iiceşti-Ctga,re. 
Pl. 31 Early Bronze .-\ge pottery from Răhău (1), Lancrăm (2-4), Sebeş-Tiglăria lui lVeber (5), i\Iiceşti (6), Aiud (7) (1 -5 - apud 
C. 1. Popa; 7 - apud H. Ciugudean) . 
Pl. 32 Ornaments repertory of Ciomortan group from Transilvania. 
Pl. 33-35 i\Iiddle Bronze i\ge pottery from Peşteana-Măgureauă. 

Pl. 36-37 i\Iiddle Bronze Age potter}' from Zoltan (apud V. Cavruc). 
Pl. 38-39 Bronze hoards from Deva l. 
Pl. 40 Tolnanemedi typ hoards from Sebeş (apud C. Kacso). 
Pl. 41 Bronze artefacts from Păuleni (1 -2) and Sebeş (1-2 apud C. Cavruc, D. Buzea) . 
Pl. 42-43 i\Iiddle Bronze .-\ge potter)' from Sebeş-Podul Pripocului. 
Pl. 44 Bronze .-\ge cremation necropohs from Bratei (apud E. Zaharia) . 
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