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Valorificarea descoperirilor ce se datează la Începutul epocii bronzului se Înscrie ca o coordonată 
esenţială În cunoaşterea manifestărilor culturale şi a fenomenelor pe care le-au generat, precum şi a 
rolului jucat de acestea În apariţia şi dezvoltarea bronzului "clasic" carpato-dunărean. Iniţiate sistematic, 
pentru spaţiul transilvănean, În urmă cu aproximativ două decenii preocupările În acest sens s-au 
intensificat În ultimul deceniu generând o adevărată "modă", Îndeosebi În rândul generaţiei tinere de 
arheologi. Convinşi de utilitatea pe care orice informaţie nouă o poate avea În descifrarea bronzului 
timpuriu intracarpatic, vom face cunoscut În rândurile ce urmează lotul de descoperiri păstrat În Muzeul 
Municipal "Ioan Raica" din Sebeş, În majoritatea lui covârşitoare, inedit. 

1. BRAŞOY-Gesprengberg, mun. ijud. Braşov). 
in colecţia Muzeului din Sebeş se păstrează un lot de materiale arheologice provenite din cercetările colecţionarului 

Karl Haldenwang, întreprinse pe Gesprenberg între anii 1889, 1892, 1899 şi 19021. Perioadei timpurii a epocii bronzului îi apa�in 
două fragmente ceramice, ambele lucrate dintr-o pastă de bună calitate, arse la brun Închis. Unul apariţine unui castron (?) (Nr. 
Inv. 344), decorat cu un brâu orizontal crestat (PI. VI/4), celălalt unei străchini tronconice (Nr. Inv. 219) cu marginea uşor răsfrântă 
şi crestată, omamentat cu aplicaţii crestate, dispuse oblic sub buza vasului (PI. VI/1). 

Materialul aparţine, prin factură şi ornamentaţie, culturii Schenckenberg. 
2. BRAŞOY-Steingesberg / Dealul de Piatră, mun. ijud. Braşov). 
Locuirea de pe Dealul de Piatră a fost cercetată, pentru prima dată de către acelaşi colecţionar K. Haldenwang, În 

anul 1892, când au fost găsite mai multe obiecte apa�inând epocii bronzului2, Între care şi unele publicate de noi mai jos. 
intre acestea regăsim un mic fragment ceramic de factură fină, de culoare brună, decorat la exterior cu o aplicaţie În 

relief, crestată, ce se termină la partea inferioară cu două bucle, sub forma unei 'ancore' (PI. Vl/2) (Nr. Inv. 1863/1330) şi un vas 
miniatural, de formă tronconică, având culoarea cafeniu-brună (PI. Vl/6) (Nr. Inv. 1868/1335). Descoperirea cu decor aplicat Îşi 
găseşte analogii perfecte În materialele de tip Schneckenberg A publicate de la Braşov-Gesprengberg3. Un văscior de mici 
dimensiuni apare, la acelaşi nivel cronologic şi În descoperirile de tip Livezile din aşezarea eponimă4. 

Interesantă este o piesă de lut de formă alungită, ruptă la unul din capete, cu secţiunea patrulateră. Pe una dintre pă�i 
apare, spre capătul păstrat intact, un decor dispus axial, format din nouă Înţepături fine, o alta fiind dispusă spre una din margini. 
Obiectul este lucrat din pastă semifină, având culoarea exterioară cafenie (PI. V1/2) (Nr. Inv. 1869/1336). 

Piesa face parte, cel mai probabil, dintr-un topor de lut miniatural, exemplare similare fiind semnalate În descoperirile 
bronzului timpuriu, În medii culturale diferite (Glinas, Zăbala6, Schneckenberg7, LivezileS). Decorul format din Înţepături fine se 
regăseşte pe o piesă glinoidă de la Bucureşti9. Din punct de vedere cultural, piesa noastră se leagă de materialele 
Schneckenberg, pe care deja le-am semnalat. Reţinem posibilul caracter votiv al acestor topoare miniaturale, purtate, cel mai 
probabil ca amulete. 

3. CÂLNIC, com. ijud. Alba). 
in colecţiile Muzeului din Sebeş se păstrează, ca provenind de la Câlnic, fără loc exact de descoperire, un topor de 

bronz. Acesta face parte din categoria topoarelor plate cu marginile ridicate, În cazul de faţă doar uşor marcate. Piesa, publicată10, 
are o formă trapezoidală alungită, cu capetele arcuite, tăişul purtând urme evidente de uzură datorate utilizării sale În antichitate. 
Urme de lovituri sunt prezente şi pe corpul toporului, a cărui suprafaţă este acoperită cu o patină de culoare verde deschis (Nr. 
inv. 2356) (PI. VII1I1). Prin forma sa mai arhaică, exemplarul de la Sebeş poate fi datat În bronzul timpuriu11• Despre utilitatea unor 
piese de genul celei de Călnic, În ultima vreme se pune accent tot mai insistent pe caracterul lor de unelte şi mai puţin de arme12. 

4. DOŞTAT-Coasta Ringhelului, com. ijud. Alba). 
Din locul numit Coasta Ringhelului, de pe raza localităţii Doştat (jud. Alba), În muzeul din Sebeş se păstrează, alături 

de alte materiale preistorice, un fragment ceramic ce poate fi datat În epoca timpurie a bronzului. Este vorba despre un fragment 
provenind din buza unui vas de tip sac, sub marginea căreia, la cea. 2 cm se găseşte o proeminenţă plastică, cu rol de prindere, 
gen 'creastă de cocoş'. Pasta vasului a fost degresată cu nisip şi pietricele, rezultând o ceramică semifină, de culoare cafenie (PI. 

I Pe lângâ descoperirile din bronzul timpuriu, multe materiale apa�in culturii Wietenberg (vezi Simina 200 1 ,  1 26-127; Simina 2002, 219�220). Din 
acest considerent obiecte, precum fusaiole, o rotiţă de cârucior, două fragmente de Krummesser din piatră, nu pot fi atribuite uneia sau alteia din 
cele două orizonturi cronologico-culturale, dar ne facem o datorie din a le semnala. 
2 Simina 2001, 126; Simina 2002, 220. 
3 Schroller 1933, PI. 52/5-6; Prox 1941, PI. XII; Gimbutas 1965, Fig. 141/3. 
4 Ciugudean 1996, Fig. 17/5. 
5 Ulanici 1979, 28, Fig. 7/3, 9; Schuster 1997, 78, Fig. 54/1-6. 
6 Szekely 1997, 31, XIXl5; XXVIIl/l·6. 
7 Prox 1941, PI. 12/1-2. 
B Ciugudean 1996, 136·137, Fig. 34/17. 
9 Schuster 1997, 78, Fig. 54/1. . 
\O Vulpe 1975, 65, nr. 334, PI. 37/337-338; Andriţoiu 1992, 77, PI.71 /1 6; Andriţoiu 1 993,95, PI. VII/1 6; Ciugudean 1996, 122, Fig. 87/6. 
\1 Andriţoiu 1993, 95; Ciugudean 1 996, 1 22, Fig. 87/6. 
12 Bader 1978, 85; Andriţoiu 1992, 77; Andriţoiu 1 993, 95. 
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VI/12). Proeminenţele de acest tip sunt frecvent Întâlnite În cadrul ceramicii de tip Şoimuş, mediu cultural căruia credem că Îi 
poate fi atribuită, prin factura sa şi descoperirea de la Doştat. 

5. lANCRĂM-Glod, sat (mun. Sebeş) (jud. Alba). 
locul numit Glod se află situat pe prima terasă de pe stânga râului Sebeş, Între vetrele 10calităţilor Sebeş şi Lancrăm. 
in colecţia Muzeului din Sebeş se păstrează câteva materiale databile În bronzul timpuriu. Primul fragment pe care ÎI 

prezentăm apa�ine buzei unui vas, având marginea Îngroşată sub foma unei "manşete" Înguste. Ceramica a fost degresată cu 
nisip şi pietricele de mari dimensiuni, arderea fiind reductantă până s-a obţinut o culoare neagră-cenuşie (PI. Vlfl). O serie de 
fragmente ceramice decorate cu măturicea (PI. VI/8-9), alături de un fragment ceramic cu decor textil, În genul "boabelor de grâu" 
(PI. VI/10), ne sugerează o locuire a Glodului În perioada de final a bronzului timpuriu III. Factura buzei de vas prevăzută cu 
"manşetă" indică şi ea o perioadă mai târzie, ce poate fi plasată, cel mai probabil, la un orizont comun celui amintit mai sus. 
Amintim aici că 'manşetele" sunt prezente şi În alte materiale din bronzul timpuriu final, cum ar fi la Dumbrava (jud. Alba)13 şi 
Deva-Dâmbul Popil'14. 

Apariţia ceramicii cu Texti/muster la Lancrăm este importantă, Întrucât este, deocamdată, cea mai estică descoperire 
de acest gen din sud-vestul Transilvaniei. Ea se adaugă materialelor deja cunoscute din acest spaţiu, aflate la Pianu de JOSI5, 
Balomiru de Câmp, Şibot, Rapoltu Mare, Deva-Str. Depozitelor, Sibişeni, 'sud-vestul Transilvaniei"16, Vadu Uud. Hunedoara)l? şi 
Miceşti18 Aflată În zona unui important nod de drumuri comerciale, ce făcea legătura cu zona Sibiului, descoperirea face, teoretic, 
posibilă descoperirea unor asemenea materiale şi În spaţiul sud-carpatic propriu-zis. ' 

6. MIERCUREA SIBIULUI-Gară, com. Uud. Sibiu). 
Din hotarul localităţii Miercurea Sibiului avem păstrate În colecţiile muzeului sebeşan un lot destul de consistent de 

materiale arheologice ce provin din locul numit Gară. Materialele au apărut cu prilejul unor lucrări de construcţie pe cursul unei văi 
apropiate gării şi au intrat În muzeu În anul 1958. Cele mai numeroase descoperiri apa�in culturii Coţoteni, dar Împreună se află şi 
unele materialele neolitice şi altele ce pot fi atribuite epocii bronzului. 

Ceramica din epoca bronzului este de bună calitate, arsă la roşu-cărămiziu sau cenuşiu, cu pereţii neteziţi. Remarcăm 
buza unui vas de provizii decorată pe margine cu două şiruri orizontale de impresiuni neregulate realizate din brâie slab reliefate, 
sub care se află o barbotină stropită asociată cu striuri scurte (PI. VII/2), asemeni unui alt fragment (PI. VII/5). De asemenea, atrag 
atenţia partea inferioară a unui castron (?) ornamentat cu un brâu crestat de sub care pornesc striuri realizate cu un pieptene (PI. 
V11/1) şi un fragment decorat tot cu pieptenele, dar având inciziile dispuse oblic (PI. VII/3). 

Descoperirile prezentate ridică, pentru cunoştinţele actuale, probleme complexe de Încadrare cronologico-culturaIă. 
Lipsa contextului provenienţei lor nu face decât să reducă şi mai mult posibilităţile unei discuţii adecvate importanţei şi rarităţii 
unor astfel de materiale. În această situaţie nu ne rămâne decât să apelăm la paralele de ordin tipologico-stilistic. 

Prezenţa ceramicii decorate cu pieptenele În bronzul timpuriu şi Începutul bronzului mijlociu din sudul Transilvaniei 
constituie un subiect pe care l-am abordat şi cu altă ocazie, fapt ce ne scuteşte de a relua Întrega problematică În rândurile de 
faţăl9. Rămânem la opinia că astfel de materiale marchează sfârşitul bronzului timpuriu şi caracterizează, În special, debutul 
bronzului mijlociu În sudul Transilvaniei. Puţinele descoperiri cunoscute au fost identificate la Peşteana-Măgureauă2o, Balomiru de 
Câmp-După Sat21 , "sud-vestul Transilvaniei (?)''22 sau Ercea23. Fragmentul de la PI. VII/1, care bănuim că provenea dintr-un vas 
cu corpul pântecos Îşi găseşte o bună analogie În necropola de la Szigetszentmikl6s, Încadrată de R. Kalicz-Schreiber În rândul 
descoperirilor de tip Kulcs, datate În faza III b a bronzului timpuriu ungar24. 

7. PETRE ŞTI-Groapa Galbenă (= Malul Galben), sat (mun. Sebeş, jud. Alba). 
in anul 1959 au fost inventariate În colecţia Muzeului din Sebeş o serie de materiale provenind din cunoscuta aşezare 

de la Petreşti-Gropa Galbenă. intre aceste descoperiri reţine atenţia o cupă cu picior din care avem păstrată doar partea 
inferioară, având piciorul scurt, decorată la bază cu alveole adânci ce dau În negativ impresia unor mici lobi sau 'zimţi". 
Fragmentul este lucrat grosier fiind degresat cu nisip şi multe pietricele, iar culoarea sa variază de la cărămiziu În interior, la 
cenuşiu-roşcat pe suprafaţa exterioară (PI. 11/3). Un alt exemplar fragmentar apa�ine unei cu pe cu piciorul puţin mai Înalt, de 
aceeaşi factură, având culoarea brun-cărămizie (PI. 11/5). În acelaşi an, muzeul amintit inventaria de la Groapa Galbenă şi o mică 
strachină de tip Trichterrand, păstrată fragmentar. Descoperirea, ce apa�ine ceramicii fine, prezintă o culoare roşcat-brună la 
exterior, cu partea superioară lustruită şi interiorul având o culoare neagră. Exemplarul este decorat În zona umărului cu un şir 
orizontal de alveole alungite (Nr.lnv. 1852) (PI. 11/1). 

Din câte cunoaştem, săpăturiie efecuate În intervalul anilor 1961-1962 de către D. Berciu şi 1. Berciu la Groapa 
Galbenă au relevat existenţa a trei niveluri distincte apa�inând culturii Petreşti, suprapuse de un altul de tip Coţofeni, nefăcând�
se precizări asupra existenţei unor eventuale materiale databile la un orizont imediat posterior ultimei culturi menţionate2s In 
această situaţie, corelarea descoperirilor databile În bronzul timpuriu de stratigrafia de aici nu poate fi avansată. 

13 Ciugudean 1996, Fig. 8618. 
14 Popa 1998, 52, 72, PI. 1X/4. 
15 Ciugudean 1997 a, 10. 
16 Popa 1998,50-53, PI. IV/5; VVl-4; IXI7-8; XI3, 7. 
17 Kalmar, Tatu 1987, 38, Fig. 5/1. unde fragmentul ilustrat se pare că este decorat cu un decor textil, deşi acest lucru nu reiese din text, el fiind 
datat de autorii cita� la inceputul bronzului mijlociu. 
18 Rustoiu 1999,95,97, Pl. 111/1-14. 
19 Popa 1998, 75-79. 
20 Popa, Ferencz 1999, 85. 
21 Popa 1998, PI. X1/6. 
22 Rişcuţa 1998 a, PI. VII/l, 5-6. 
23 Roska 1942, 191-192, Fig. 229/1. 
24 Kalicz-Schreiber 1981, Pl. 10/8. 
25 Vezi RepArhAlba 1995, 141. 
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Reţin atenţia, În mod special, cele două fragmente de cupe cu picior26. Forme similare, cu piciorul lobat se cunosc În 
mediu Jamnaia târziu, la Corlăteni Oud. Botoşani)27 precum şi În Oltenia, la Locusteni Oud. Dolj), Într-un mediu cultural neprecizat 
cu claritate28. În Transilvania exemplare miniaturale au fost găsite În bronzul timpuriu În descoperirile de tip Jigodin, la Leliceni29 şi 
În cele de tip Livezile, În staţiunea eponimă30. De asemenea, cupe cu picior lobat s-au aflat În culturi aflate În spaţiul vestic: 
Baden31, Vucedol32, grupul Adria33, Jevisoviee 834 sau În varianta Ljubljana a culturii VuCedol35. 

Cele două fragmente de cupe cu picior de la Petreşti se Înscriu printre puţinele exemplare documentate până În 
prezent În Transilvania. La cele două piese amintite de la Livezile şi Leliceni, se alătură un posibil exemplar de la Gligoreşti Oud. 
Cluj)36, şi un altul, nerepertoriat de lucrările recente, apărut la Pianu de Jos-Podei şi atribuit culturii Coţofeni37. P. Roman ÎI punea, 
pe acesta din urmă, pe seama unor influente exercitate de mediul VuCedol şi îl data, În consecinţă În faza târzie a culturii 
Coţofeni36. Prin piciorul său lobat, exemplarul de la Pian se constituie Într-o foarte bună analogie pentru fragmentele găsite la 
Petreşti-Groapa Galbenă. 

Ţinând cont şi de faptul că cele două fragmente de cupe au apărut Împreună cu strachina ce poate fi plasată la un 
orizont de 8T 1, Înclinăm să datăm Întregul lot de la Petreşti În această etapă. Mult mai dificilă Însă este Încercarea de atribuire 
culturală, Întrucât În singurul grup cultural definit până În prezent pentru sud-vestul Transilvaniei, anume Livezile, nu regăsim 
forme identice, deşi o Înrudire poate fi sesizată prin existenţa În staţiunea de la Baia a vasului miniatural cu piciorul lobat, amintit 
deja. 

8. RĂHĂU-Dealul Şipotelor I Şipote, sat (mun. Sebeş, jud. Alba). 
Din aşezarea preistorică de la Dealul Şipotelor (sau Şipote) provine un lot de materiale arheologice găsit Întâmplător, 

lot intrat În colecţia muzeului În anul 1959. Re�nem atenţia, În acest context, cu o inedită descoperire ceramică (Nr. Inv. 1700). 
Este vorba despre un fragment din peretele unui vas cu gâtui prelung şi corpul uşor bombat ce poartă un decor format din 
triunghiuri haşurate orizontal, dispuse cu vârful În jos şi ordonate sub o linie incizată În zona de pomire a umărului. Alte triunghiuri, 
de acelaşi gen au fost realizate sub o altă linie incizată ce Înconjura o serie de proeminenţe, din care se mai păstrează doar două. 
Pasta vasului din care face parte fragmentul a fost degresată cu nisip şi mici pietricele, arderea fiind reductantă, În urma căreia a 
rezultat o ceramică fină, de culoare neagră la interior şi cenuşie la exterior (Pl. V1111). 

Fragmentul, prin decorul său şi, mai puţin prin factură, nu Îşi găseşte analogii În descoperiri de epoca bronzului din 
sud-vestul Transilvaniei. În schimb, frapante sunt asemănările, care merg până la identitate, cu materialele de tip Costişa / 
Ciomortan din sud-estul Transilvaniei. Avem În vedere Îndeosebi maniera de execuţie a triunghiurilor, dispuse cu vârful În jos, cu 
capetele laturilor petrecute, uneori haşurate orizontal dar Întotdeauna marcate la partea superioară de cel puţin o incizie 
orizontală, manieră care se Întâlneşte doar În mediul Ciomortan, unde este considerată specifică acestei manifestări culturale39. 
Precizăm aici descoperirile făcute de la Păuleni (f. Ciomortan) şi Peteni40. Asocierea decorului amintit cu mici proeminenţe plasate 
pe umărul vasului reprezintă, de asemenea, un alt element distinctiv pentru acelaşi gen de descoperiri41. Mai mult, În aşezarea de 
la Peteni Oud. Covasna) Întâlnim chiar şi Încadrarea proeminenţelor Într-un chenar incizat, asemeni fragmentului de la Răhău42. 

Apariţia neaşteptată a ceramicii de tip Costişa / Ciomortan la Răhău ridică problema contextului cultural din care 
provine descoperirea. La Răhău-Şipote mai sunt cunoscute doar două fragmente ceramice, tot inedite, cu care materialul de tip 
Ciomortan ar putea fi rela�onat. Descoperirea poate apa�ine fazei Wietenberg II sau chiar fazei Wietenberg 143, dacă luăm În 
calcul omamentica descoperirilor recent datate astfel de la Păuleni44• Prin urmare descoperirea nu poate fi situată decât la nivelul 
fazei Wietenberg I final. Importul de tip Costişa / Ciornortan de la Răhău este interesantă cu atât mai mult cu cât chiar În sud-estul 
Transilvaniei, materialele de acest tip sunt cunoscute din doar patru puncte, Păuleni (f. Ciomortan), Peteni, Poiana şi 
Sântionlunca45 . 

211 Nu putem să nu semnalăm asemănarea acestor cupe cu alte exemplare similare sau capace provenind din acelaşi sit şi care, după factură şi 
decor, apaf1in neoliticului. Diferenţele sunt totuşi, evidente. 
'EI Schuster 1995, 46, Fig. 312. 
28 Petre Govora 1995, 41 ,  Fig. 9/12. Este evident aedem, că materialele prezentate de aici de autorul citat aparţin unor orizonturi cullural· 
cronologice lotal diferite. 
29 Schuster 1995, Fig. 4/5. 
30 Ciugudean 1996, Fig. 17/6; Schusler 1995, 46. 
31 Neustupny 1966, Fig. 1/1-3; Ruttkay 1 975, PI. 811·2. 
32 DimitrijeviC 1956. PI. 1/1; X11/77; Neustupny 1966, Fig. 1 /4·5. 
33 Batovic 1975, Pl. 28/3·4. 
34 Medunovă·Benesovă 1 981 ,  PI. 4/30. 
35 Batovic 1 975, PI. 31 /2. 
36 Gogâltan, Florea 1 994, 33, F1Q. 912 . 

. 37 Paul 1969, PI. XIV/1. 
38 Roman 1 976, 55, PI. 8811 .  
39 Vezi observaţiile la Szekely 1970, 74; Szekely 1997, 57. 
<O Szl!ke/y 1970, F�. 6/1, 5; 14/1, 14; Szekely 1980, 129, Fig. 311; 4/5; Szeke/y 1997, PI. LXIX/1, 3; LXXI3; LXXII/4; LXXV/6; LXXX/1 ;  LXXXl/l·3, 
8; LXXXUV1; LXXXIV/1; LXXXIXI3, 13, 17-18,29. 
41 Szekely 1970, FIQ. 912; 1013=13/4. 
42 Szekely 1980, FI!!. 4/5. Referitor la prezenţa pe ceramica de tip Costişa / Ciomortan a acestor gurguie, credem că la geneza acestora trebuie 
avută in vedere şi o posibilă moştenire Odaia Turcului, pe ceramica acesteia fiind intâlnit aşa-numHul omament de tip "arici' (Băjenaru 1996. 
31 3·323, Fig. 1 12·4), care, prin descompunere, a puM genera un asemenea decor. 
43 Material Wielenberg inedH păstrat in colecţia Muzeului din Sebeş; din passimuri provin două fragmente ceramice Wietenberg, unul decorat cu 
incizii late dispuse in "căpriori", al doilea cu triunghiuri haşurate, ambele pe o pastă fină. de bună calitate. de culoare gălbuie. Săpăturile efectuate 
in această aşezare nu au evidenţiat nici o urmă materială databilă in epoca bronzului (vezi Horedt et alia 1 967, 1 1 ·17). 
44 Cavruc, Rotea 2000, PI. XI2. 
45 Vezi, mai recent, Szekely 1996, 53. 
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Problematica 'culturii Ciomortan' a suscitat numeroase controverse În rândul specialiştilor, În sensul precizării originii 
şi a legăturilor cu manifestările culturale Învecinate. Relaţiile 'culturii Ciomortan' sunt documentate, până În prezent, doar cu 
spaţiul estic, aici referindu-ne la importurile apărute În mediul cultural monteorean, la geneza căruia, pentru arealul moldovean, 
şi-a adus, se pare, un considerabil aport46. După N. Chidioşan, 'grupul Ciomortan' reprezintă un aspect zonal al primei faze a 
culturii Wietenberg, subliniind contribuţia elementelor răsăritene la cristalizarea acestei culturi În sud-estul Transilvaniej47. Acelaşi 
autor paralelizează aceste descoperiri, pe baza importurilor, cu faza Monteoru I C3 final şi I C2 incipient48• Alţi autori, printre care Îi 
amintim pe P. Roman, Zs. Szekely, M. Rotea plasează descoperirile de tip Ciomortan la un orizont ante Wietenberg49. T. Muscă 
opinează, pe de altă parte, pentru existenţa unei culturi Ciomortan, de sine stătătoare, pe parcursul căreia apar primele elemente 
ale culturii Wietenberg50. V. Cavruc postulează, mai recent, pe baza stratigrafiei şi a observaţiilor asupra materialelor din aşezarea 
eponimă de la Păuleni (f. Ciomortan) datarea primului nivel de aici Într-o perioadă ante Wietenberg şi atribuirea sa culturii Costişa, 
pătrunsă prin pasurile Munţ�or Orientali În sud-estul Transilvanieis1. În accepţiunea ultimelor interpretări date descoperirilor de la 
Păuleni, se pare că aceste materiale sunt Încărcate cu un alt conţinut cultural, constituind un facies transilvănean al culturii 
Costişa timpurie. 

9. SĂSCIORI-Vârful Măglii, com. ijud. Alba). 
Punctul numit de localnici Vârful Măglii se află situat pe partea dreaptă a Văii Sebeşului, pe un vârf proeminent de deal 

ce domină zona Învecinată. Bogatul material arheologic recuperat din acest punct, semnalat încă din anul 198852, aparţine În 
covârşitoarea majoritate culturii Coţofeni, faza a III-a. Fragmentele ceramice păstrate În muzeul sebeşan provin dintr-o donaţie 
făcută după descoperirea lor, În anul 1998, cu ocazia săpării unui adăpost chiar pe platoul superior. Alături de materialele 
Coţofeni recuperate se află şi sporadice fragmente ceramice ce pot fi atribuite epocii bronzului timpuriu şi mijlociu. 

Bronzului timpuriu îi atribuim un mic fragment ceramic de culoare cafenie care este decorat cu un brâu orizontal 
prevăzut cu mici alveole circulare (PI. VII4). O menţiune aparte Însă trebuie făcută în cazul unei căni, semnalată nu demult de 
către H. Ciugudean, care o include Între descoperirile de tip Livezile53. Cana, din care se păstrează partea inferioară, are corpul 
de formă globulară-aplatizată, În partea de sus, lipsă, existând, cel mai probabil, un gât puţin prelung, uşor evazal. Se pare că 
exemplarul ce ÎI prezentăm avea o toartă supraînălţată ce pomea din buză. La baza gâtului se desfăşura un şir (sau mai multe ?) 
de boabe de linte, de mărime mijlocie (o parte din ele păstrate, altele căzute), sub care s-au realizat, prin incizii fine, triunghiuri 
haşurate oblic, ce se Înlănţuie, dispuse cu vârful În jos. Pereţii vasului, de culoare negru-gălbui sunt lustruiţi.iar grosimea lor este 
mică (PI. 111). 

Vasul de la Săsciori este 'foarte asemănător unei căni de tip Livezile găsită În aşezarea eponimă54. Contextul 
descoperirii exemplarului de la Săsciori nu permite formularea unor concluzii tranşante, Însă totuşi trebuie avut În vedere faptul că 
materialul de pe Vârful Măg/ii aparţine fazei Coţofeni III, cu excepţia micului fragment decorat cu un brâu alveolat amintit deja de 
aici. Astfel stând lucrurile, cana de la Săsciori ar putea fi datată În timpul culturii Coţofeni, o cană cu decor asemănător apărând În 
acest mediu la Geoagiu de Jos Uud. Hunedoara)SS Factura descoperirii este Însă străină mediului Coţofeni. Apropieri, În direcţia 
utilizării inciziilor fine la realizarea triunghiurilor, puse pe seama unor influenţe sud-dunărenes6, se pot face şi cu o descoperire 
Coţofeni recent publicată de la Deva-Dealul Cetăţiis7. Pentru mediul Coţofeni sud-dunărean sârbesc ar fi de semnalat un vas 
ornamentat cu aceeaşi asociere de triunghiuri haşurate oblic cu 'boabe de linte', găsit la Klokoeevac58. Cele mai apropiate 
analogii le oferă Însă exemplarul pomenit de la Livezile, datat În etapa de Început a evoluţiei grupului Livezile59, precum şi un 
exemplar de la Zlatna-Colţul lui Bla!!, atribuit recent unei faze evoluate a aceluiaşi grup61. O foarte bună analogie În privinţa 
formei vasului de la Săsciori o avem şi În varianta Ljubljana a culturii Vucedol, unde apare şi decorul format din triunghuri dispuse 
asemănător, Însă haşurate În reţea62. 

. 

Exemplarul săsciorean se pare că reflectă conţinutul ceramic al fazei Coţofeni III târzii, În care Îşi fac apariţia, ca 
tehnologie sau ornamentare şi/sau tipologie, primele elemente ale bronzului timpuriu din zona respectivă. 

Un lot distinct de materiale îl formează mai multe fragmente ceramice caracterizate de un numitor comun: decorul 
realizat cu pieptenele şi măturicea. Descoperirile avute la dispoziţie sunt ilustrate de fragmentul unui vas cu gâtui puternic arcuit 
spre exterior, de culoare roşcată şi bine netezit la interior şi cafenie la exterior, ornamentat vag cu striuri abia vizibile (PI. V11I6) şi 
fundul unui vas de culoare cărămizie, decorat dezordonat cu măturicea (PI. VI1I4), la care se adaugă mai multe fragmente din 
partea inferioară a unui vas de mare capacitate, de culoare cenuşiu Închis la interior şi gălbui-cărămiziu la exterior, cu suprafeţele 
lustruite, decorat În zona mediana cu grupe de câte şase incizii verticale realizate cu un pieptene (PI. VI1I8), vas din care făcea 
parte, probabil şi fragmentul de la PI. VIII? 

46 Zaharia 1970, 65-66. 
41 Chidioşan 1 980, 71 , 85. 
48 Chidioşan 1980, 71. 
49 Roman 1986,45; Rotea 1993, 30-31; Szekely 1997, 60. 
50 Muscă 1979, 88. 
51 Cavruc 1999,14; Cavruc 2001, 56. 
52 Kalmar-Maxim 1988, 469 (Ia care toponimul apare greşit Săscior-Vârful Mâglii); Ciugudean 2000, 80, nr. 511. 
53 Ciugudean 1996, 80. 
5' Ciugudean 1997, 10, 12, Fig. 9/2. 
55 Roska 1942, 15, Fig. 4/4. 
56 Ciugudean 1996, 142. 
57 Rişcuţa 2000, 209, PI. Vlll 
58 Tasit 1 987, PI.II!12; Tasit 1 995, PI. XXIV/l. 
59 Ciugudean 1997, Fig. 9/2. 
60 Lipovan 1983,37, PI. 1 1 1/10; Ciugudean 1991, Fig. 24/11; Ciugudean 1996, Fig. 43/13. 
61 Ciugudean 1996, 90, 95-96, Fig. 43/13. 
62 Batovit 1975, PI. 31/4. 
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Prezenţa acestor materiale pe Vârful Măglii este, pentru zona Sebeşului, una cu totul aparte. Ne-am fi aşteptat ca 
astfel de produse ceramice să apară in aşezările joase, de câmpie, dar nicidecum intr-o aşezare de inălţime, precum cea de la 
Săsciori. Persistenţa decorului striat neregulat şi a celui realizat cu un pieptene este rar semnalată in rândul descoperirilor 
Wietenberg. Astfel de descoperiri sunt pomenite in aşezări Wietenberg II aflate in zona inaltă la Ciugud-Între Cărărf3, PIăieşti 
Uud. Cluj)64, Ţelna şi Straja6S. Plasarea cronologică a materialelor noastre se situează la acelaşi orizont, cu sublinierea necesară 
că la Săsciori lipsesc alte elemente de ornamentică, in afara celor deja pomenite. 

Observaţiile făcute asupra unor materiale din Transilvania şi Banat asupra ornamentaţiei cu pieptenele (Kammstrich) 
au condus la concluzia că maxima utilizare a acesteia se situează in perioada finală a bronzului timpuriu şi in cea de inceput a 
bronzului mijlociu66, ea fiind prezentă in fazele de debut ale culturilor bronzului 'clasic' din jumătatea vestică a României, 
suprapunându-se peste aria ocupată de ceramica cu decor textil67. 

10. SEBEŞ, mun. Uud. Alba). 
De pe malul stâng al râului Sebeş, din lunca acestuia, la cca. 500 m de locul lui Ordan Nicolae, cum e specifical pe 

biletul insoţitor materialului, provine un fragment din peretele unui vas prevăzut cu toartă. Descoperirea, prin factura ei poate fi 
atribuită epocii timpurii a bronzului. Remarcăm faptul că vasul aparţine speciei fine, in compoziţia pastei intrând nisip şi mici 
pietricele. La interior recipientul prezintă o culoare cenuşiu-maronie, exteriorul având o nuanţă de negru-gălbui (PI. 1 1/4). Alături nu 
s-au aflat alte materiale databile in perioada respectivă. 

După factura sa descoperirea aparţine bronzului timpuriu II, ea putând fi, eventual, alribuită grupului cultural Şoimuş. 
11. SEBEŞ-Podul Pripocului, mun. Uud. Alba). 
Din cercetările de teren efectuate În cuprinsul aşezării de către prof. Th. Streitfeld din Sebeş, in anul 1958 provine şi un 

ac de bronz cu capul discoidal (Scheibenkopfnade� decorat in tehnica au repousse (PI. VIII/2). Acul de bronz de la Sebeş-Podul 
Pripocului a intrat frecvent in atenţia specialiştilor prin caracterul său inedit pentru teritoriul României. Majoritatea acestora s-au 
pronunţat pentru o datare a piesei in perioada de debut a bronzului mijlociu, legând-o de locuirea Wietenberg II sesizată in 
respectivul sit68. Nu au lipsit insă nici alte incercări, precum cea a lui A. Florescu, care, pornind de la o reconstituire eronată a 
părţii superioare a acului (reconstituire deloc necesară, având in vedere că discul piesei are marginile bine delimitate) a inclus-o in 
rândul acelor cu discul rombic şi a atribuit-o culturii Noua, deci bronzului târziu69. Analiza spectrală efectuată asupra piesei de 
către M. Schroder (Stuttgart), in anul 1962, ne indică prezenţa staniului in procent de 3,1 "Ia, alte elemente apropiate valorii de 1 % 
fiind stibiul şi arsenul (vezi tabelul de mai joS)70. 

Piesa prezintă numeroase analogii, din punct de vedere stilistic, in medii culturale diferite din zona central europeană, 
unde intâlnim exemplare cu omamentaţie extrem de variată. Pot fi amintite aici descoperirile de la Vycapy-Opatovce din grupul 
Nitra71, in mediul Vatina, la Kisapostag72, Dunaujvaros73, Szăzhalombatta74, Dunakeszi75, in mediul Gata, la Oroszvar76 sau in 
staţiunea eponimăn, in cultura Ausjenitz, la Franzhausen FB, ori in cultura Unetice79• Dată fiind prezenţa constantă, in 
respectivele staţiuni, in contexte cu caracter funerar, nu excludem posibilitatea ca acul de la Sebeş să aparţină, şi in acest caz, 
unui posibil inventar funerar. Nu lipsită de importanţă este şi descoperirea unor materiale ceramice decorate cu măturicea din 
aşezareflO, ceea ce poate lega '!Cui, teoretic şi de această locuire. 

De reţinut faptul că, conexiunile cu zona transdanubiană a zonei Sebeşului sunt relevate, pe lângă descoperirea 
discutată, şi de depozitul de bronzuri, recent reConsiderat de C. Kacs6, databil la nivel cronologic de Reinecke Bz. A2B1• 

12. SEBEŞ-TJglăria lui Weber, mun. Uud. Alba). 
În locul numit Ţ191ăria lui Weber, loc aflat undeva in partea sudică a Sebeşului, către Petreşti, cu ocazia săpării unui 

şanţ au fost descoperite resturile unui vas ceramic. Mai precis, avem doar partea superioară a unei amfore, fragmentată destul de 
puternic de respectivele lucrări. Amfora, cu gâtui inalt are buza evazată elegant spre exterior. Corpul se dezvoltă puternic in zona 
umărului, unde, foarte probabil, era prevăzută cu torţi in bandă puternice. Linia de contact dintre gât şi umăr este marcată printr-o 

63 Popa 1999, 108, 112, Pl. 1/1-3, unde însă nu apar pe ceramică fină. 
64 Kalmar-Maxim 1988 a, 1051. 
65 Andriţoiu 1992,40, Pl. 23/4; 2412. 
66 Vezi Popa 1998,75-76; Lazarovici 1998,47. 
fii Vezi pentru alte probleme discutale de noi pe marginea acestei probleme, la Popa 1998,75-79. 
68 Horedl 1960, 135, Fig. 15; Horedl el alia 1967,19, Fig. 9/5 (fără încadrare cronologica-culturală); Andriţoiu 1992, 83, PI. 66/2; Boroffka 1994. 
69 Florescu 1991, 117, Fig. 98/6. 
70 Junghans el alia 1962, analiza nr. 8935. 

71 Gimbutas 1985, Fig. 1011-5, 17; PI. 3/1; 3911-2; Vladâr 1981, PI. 5/1,6. 
72 Szathmâri 1988, Fig. 118; 6/23. 
73 BOna 1975, 55, F1Q. 919-10; PI. 23/12; 5716, 8017. 
74 Booa 1975, Fig. 14f2., ac (mit FăcherkopQ decorat pe margine asemănător celui de la Sebeş. 
75 Bona 1975, Fig. 55/5,13. 
76 Bona 1975, PI. 277/3. 
n Bona 1975,244, PI. 26/6; 275/1-2; 277/1. 
78 Neugebauer 1 988, Fig. 5/13-15, 16. 
79 Gimbutas 1965, Fig. 164/4,8. 
&l Popa, Totoianu 2001,36, PI. 2/3. 
81 Kacs61993, 69-76, Fig. 1-2. 
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incizie orizontală. Recipientul, apa�inând speciei semifine, este degresat cu nisip şi mici pietricele, fiind ars reductant, în urmă 
căreia a primit o culoare cenuşiu-închisă (PI. 1/2). 

Vasul, neînsoţit şi de alte materiale, poate fi destul de greu încadrat unei manifestări culturale. Vase apropiate ca 
formă, al căror gât se uneşte cu corpul printr-un prag, se cunosc În cultura Nir, la 8erea82 sau În orizontul mormintelor În cistă, la 
Nucet83, un alt fragment dintr-un vas probabil asemănător fiind găsit la Bucureşti, În mediul Glina84 Dat fiind faptul că din partea 
superioară se păstrează cea mai mare parte, propunem o reconstituire a acestuia cu torţile plasate pe umăr, fapt ce n deosebeşte 
de cele două exemple citate de noi. 

Cel mai probabil, descoperirea de la Ţiglăria lui Weber se Încadrează la sfârşitul BT II, legându-se, posibil, de 
manifestări gen Şoimuş finale, după cum sugerează factura vasului. 

13. SEBEŞ-Valea Janului, mun. ijud. Alba). 
Sub numele de Valea Janului este cunoscut un mic pârâu, afluent de dreapta al Văii Sărăţii, la rândul ei, aceasta din 

urmă, afluent de dreapta a râului Secaş. Pe un platou neted aflat la cea. 1 km de la intrarea pe firul pârâului, pe partea stângă a 
văii, în vecinătatea unui izvor cu debit scăzut a fost investigată, În anul 1962 o aşezare cu urme de locuire petreştene şi 
postromane85. Săpăturile, aflate sub conducerea lui D. Berciu86 au constat din două secpuni, numerotate cu S I şi SII. Din 
cercetarea amintită o parte a descoperirilor se păstrează În muzeul din Sebeş87. Analiza acestora ne permite Însă să afirmăm că 
unele materiale aparţin, cu siguranţă, şi epocii bronzului. 

Descoperirile din epoca bronzului au fost găsite În ambele secţiuni, majoritatea având notate pe ele cu tuş, locul exact 
de provenienţă. Aflându-ne in faţa unei descoperiri interesante, am considerat oportună, pentru mai buna cunoaştere a 
provenienţei materialelor, prezentarea, pentru fiecare fragment in parte, a locului de găsire: 

S 1/1962 o 8 - 0,20-0,40 m (PI. 111/8); 
S 1/1962 o 1 1  - 0,30-0,40 m (PI. 111/9; IVl4; Vl9) ; 
S 1/ 1962 o 1 1  - 0,40-0,60 m (PI. IIII1, 5; IVl1, 5-6; Vl3, 5); 
S 11/1962 (PI. V/8); 
S 11/1962 o 1 (PI. 11/3; Vl1); 
S 11/1962 0 10 - 0,40-0,60 m (PI. V/2, 4, 6-7, 10); 
Passim (PI. 111/2). 
Din fericire, am reuşit să identificăm o parte din arhiva şantierului, păstrată actualmente in Muzeul din Sebeş, 

cuprinzând şi profilul stratigrafic sudic al secţiunii S 11/1962, orientată pe direcţia SV-NE. Cu toate că sarcina publicării unor 
documente de şantier cu o vechime apreciabilă devine, În lipsa altor date concrete ajutătoare, una destul de dificilăA, credem 
totuşi că recuperarea a ceea ce se' mai păstrează este binevenită, cu atât mai mult cu căt ea vizează nu doar obiectul discuţiei de 
faţă, ci şi cultura Petreşti şi epoca postromană (sec. IV p. Chr.). 

Conform desenului pomenit, stratigrafia se prezenta, pe sectorul respectiv, de sus În jos, astiel: 
- humus recent; 
- strat steril din punct de vedere arheologic; 
- nivelul III de cultură; 
- nivelul II de cultură; 
- nivelul I de cultură; 
- solul viu. 
Observăm din acest profil faptul că, secţiunea S 11/1962 a fost trasată către marginea platoului, intrucât depunerile 

arheologice de pe direcţia SV se diluează treptat, (nivelul I in dreptul metrului 4 chiar pierzându-se) proportional cu creşterea 
nivelului steril superior. Consistenţa stratului de cultură este, insă, evidentă spre capătul de NE al secţiunii, ceea ce indică faptul 
că aici ne_aflăm in plină aşezare. Complexele numerotate cu Gr. 1, Gr. 2, Gr. 3 şi B 1, aparţin, se pare, depunenlor eneoIitice 
limpurii89. Intre G 2 şi G 3 se interpune, tăind nivelul III şi partea superioară a nivelului II, un cuptor de epocă postromană (sec. IV 
p. Chr.) (Fig. 1). 

Materialele databile Î" epoca bronzului, găsite În această secţiune sunt mai puţine, iar observapile stratigrafice 
consemnate pe ele destul de vagi (vezi supra). Reţinem prezenţa lor in primul carou, fără adâncimea precizată şi În caroul 10, 
unde au apărut Între - 0,40-0,60 m. Raportând aceste date la stratigrafia păstrată am putea afirma că, cel mai probabil, 
descoperirile din epoca bronzului s-au surprins În nivelul superior de cultură (nivelul III), fără a forma un nivel distinct (din moment 
ce acesta conţine şi materiale petreştene) sau complexe de locuire. 

82'Bader 1978, 24, PI. IV/l= Vil1/3. 
83 Schuster 1997, 129, Fig. 78/2. 
84 Schuster 1997, Fig. 95/3. 
85 Popescu 1963, 454; RepArhAlba 1995, 167. in ambele lucrări cuptorul de epocă postromană este datat, greşit, În epoca prefeudală. 
86 Conform documentaţiei păstrate În arhiva Muzeului din Sebeş, colectivul de cercetare a fost format din D. Berciu (coordonator), 1. Berciu şi, pe 
atunci studenţii, V. Wollmann şi E. Moscalu. 
87 Sigur, materiale din această săpătură se păstrează şi la Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia, fiind ajunle aici probabil prin transferul lor 
din Muzeul Brukenthal Sibiu, unde au fost În posesia Prof. univ. dr. Iuliu Paul. intre acestea din urmă se află şi un fragment de vas din bronzul 
timpuriu pe care, pentru a nu rupe unitatea lotului, I·am ilustrat in prezenta lucrare (PI. IV/4). 
88 D·I V. Wollmann, singurul care mai poate fi consultat, din colectivul de cercetare al anului 1962, nu ne·a putut fum iza nici dânsul informaţii 
suplimentare. 
89 Autorii cercetării afirmă că aici s·a anat un strat de cultură cu trei niveluri petreştene (Popescu 1963, 454; RepArhAlba 1995, 1 67), În timp ce 
prof. 1. Paul afirmă că avem de·a face doar cu un singur nivel petreştean, probabil de fază B (Paul 1992, 143). Pe fondul acestor neconcordanţe, 
comparând datele publicate În anii '60 cu desenul stratigrafiei avut la dispoziţie, tindem să dăm crezare primelor informaţii. 
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Cu totul altfel se pare că stătea situaţia În cazul S 1/1962, dată fiind concentrarea de materiale din epoca bronzului În 
caroul 1 1 ,  Între adâncimile 0,30-0,60 m, unde aflăm cea mai mare cantitate de ceramică recuperată şi unde nu este exclusă 
prezenţa unui complex, a cărui limite să nu fi fost sesizate la vremea respectivă. 

Întregul lot din epoca bronzului constă din ceramică, În rândul căreia Întâlnim doar speciile semifină şi, Într-un caz, 
grosieră. Degresantul utilizat În cazul ceramicii a fost, În toate situaţiile, nisipul şi pietricelele. Arderea vaselor a fost incompletă, 
culolile rezultate În urma acestui proces fiind cel mai adesea cenuşiul şi cărămiziul, nelipsind Însă şi nuanţele de maroniu.  

În S 1/1962, În caroul 6, la - 0,40-0,60 m a fost găsită şi o rotiţă de cărucior, lucrată din lut, de culoare cărămiziu
cenuşie. Piesa, păstrată Întreagă, prezintă urmele butuci lor pe ambele pă�i, astfel Încât nu există dubii asupra rolului 
funcţionalităţii (Pl. V/6). Rotiţa credem că poate fi legată, indubitabil, de lotul de descoperiri prezentat. La acest orizont cronologic, 
rotiţe de car apar În grupul Gomea-Oneşti din Oltenia90, la Rogova Gud. Mehedinţi)91, la Sanislău, În cultura Nir II fiind găsit un 
fragment de căruci0r92. De remarcat numărul extrem de redus al unor asemenea piese În 8T pe teritoriul României93. 

În aceeaşi secţiune, În caroul 11, la dâncimea 0,40-0,60 m a apărut o piesă de lut, cu slip de culoare brună, ruptă la un 
capăt, ce a putut aparţine unei linguri (?) (PI. V/5). 

Formele ceramice mai des Întâlnite sunt vasele de capacitate mare, având corpul pântecos, gâtui uşor alungit, iar buza 
îngroşată şi arcuită spre exterior. Majoritatea vaselor de acest tip erau ornamentate cu rnăturicea (PI. 111/1, 4, 6, 8-9; IV/5, 7-8; 
V/9).Vasele reprezentate printr-un singur exemplar sunt amfora (PI. V/7), vasul-sac (PI. 111/2), un vas cu pereţii aproape drepţi 
(vas-sac ?), având În zona umărului un mic prag (PI. V/10). În aceeaşi categorie intră şi vasele de mici dimensiuni, documentate 
printr-un vas cu aspect de amforetă, cu gâtui Îngust (PI. 111/7), o mică oală cu două torţi, având gâtui prelung şi aproape drept, iar 
la baza torţii un uşor umăr (PI. IV/4) şi un pahar (?) prevăzut cu tortiţă proeminentă perforată vertical (PI. 111/3). Remarcăm, tot aici, 
şi fundul unui vas prevăzut cu inel (PI. V/4). 

Omamentaţia se axează Îndeosebi pe stilul Besenstrich, striurile trase cu măturicea acoperind toate zonele exterioare 
ale vaselor, pornind de sub buză (PI. 111/1, 3; IV/1-3, 5-8; V/1, 7). Două recipiente au fost decorate cu striuri rare dispuse neregulat 
(PI. V/9-10). Prin incizie a fost realizat şi un decor În 'schelet de peşte', ce flanchează fundul vasului (Pl. V/3). Impresiunile 
constau din alveole realizate pe buză (PI. 111/1) sau pe marginea fundului vasului (PI. IV/6). Decorul În relief este prezent prin 
nervuri (PI. 111/7) şi brâie orizontale (PI. 111/6, 8) precum şi proeminenţe alungite orizontale (PI. 111/2) sau verticale (PI. 111/9) plasate 
sub marginea vaselor de mari dimensiuni. 

Vase prevăzute pe diametrul maxim cu torţi asemănătoare celei de la PI. V/7 se Întâlnesc şi În aşezarea cu ceramică 
slriată de la Păuleni (Ciomortan)94. Decor striat executat cu măturicea pe torţile vaselor (PI. V/1) apar tot la Păuleni95, precum şi în 
Oltenia, la Ocnele Mari-Ştrand.96 Rare sunt pentru această secvenţă cronologică vasele cu tortiţe perforate vertical. O descoperire 
similară, atribuită unei străchini calotiforme, cunoaştem de la Uioara de Jos, ornamentată Însă cu decor textil97. Pentru vasul de la 
PI. 111/9, omamentat cu o proeminenţă aplicată sub buză avem o bună corespondenţă la 8retea Mureşeană, În mediu socotit de 
M. Rotea ca fiind Coţofeni târziu98, iar de noi Şoimuş99. 

În clasificarea propusă de noi ornamenticii striate de pe ceramica bronzului timpuriu intracarpatic, materialele de la 
Valea Janului se incadrează in categoriile 1 b şi 1 c1()(), asociere sesizată În sud-vestul Transilvaniei prin cercetări sistematice, 
doar la Deva-Magna Guria101 • 

În afara omamentaţiei cu mături cea, individualizantă in cazul de faţă, surprinde prezenţa unor elemente decorative ce 
trădează o componentă din fondul cultural al bronzului timpuriu 'clasic' transilvănean. Susţinem afirmaţia prin prezenţa 
proeminenţelor-apucători alungite ale vaselor-sac (elemente Şoimuş) (PI. 111/2) sau proeminenţelor verticale de sub buza vasului 
(PI. 1 1 119) sau a decorului În 'schelet de peşte' (PI. V/3) , ultimele probabil transmise prin filieră Şoimuş dintr-o etapă a bronzului 
timpuriu mai veche. Observaţia poate constitui un sprijin important În incercarea de datare mai fină a descoperirilor de la Va/�a 
Janului, prin prisma respectivelor asocieri şi, un lucru demn de reţinur, prin lipsa totală (s. a.) a decorului În stilul Textilmuster. In 
ordinea de idei prezentată, materialele noastre işi găsesc cele mai bune corespondenţe În locuirea din bronzul timpuriu de la 
Gligoreşti-HoIoame, aceasta in ciuda distanţei relativ mari Între cel două staţiuni. Întâmplător sau nu, ne vedem obligaţi să 
atragem atenpa că ambele sunt situate În zona unor noduri rutiere, a căror vechime coboară bine În preistorie. Prin luarea În 
vedere a locuirii de la Gligoreşti ca posibil pandant pentru descoperirile noastre, trebuie să acceptăm, implicit şi datarea propusă 
pentru bronzul timpuriu de pe Holoame, la finele etapei 8T 1(102. 

Descoperirile de la Valea Janului ocupă, la ora actuală, un loc important În cunoaşterea finalului bronzului timpuriu din 
spa�ul intracarpatic. Ne motivăm afirmaţia prin faptul că ne aflăm În faţa uneia dintre puţinele situaţii În care materialele provin 
dintr-o săpătură sistematică, având un context relativ bine stabilit. Cantitativ vorbind, ele se situează după descoperirile de la 

90 Petre Govora 1995, 39, Fig. 5112. Pir J de aiti nu prezinlă insă butuc, ea apropiindu-se, mai degrabă, de ceea ce este desemnat indeobşte ca 
fiind fusaiole plate. 
9' Cr3dunescu 1999, 97. 
!IZ Bader 1978, 27. PI. VII/15; Sdlusler 1996, 1 17, Pl. 613. 
93 Fapt ce reiese in mod evident din repertorierea reaizaIă de C. Schuster (Schuster 1996, 1 17-137). 
94 Cavruc 1999, Fig. 2/1-2; Cavruc 2000, PI. VI3 = VII5. 
gs Cavruc 2000, Pl. Vf2 = VJI6. 
96 Petre Govora 1995, Fig. 311 . 
91 Ciugudean 1996, 1 1 1 ,  Fig. 8614. 
98 Rotea 1981, 24, PI. VII/l . 
99 Nu pot fi trecute cu vederea unele materiale Şoimuş, provenind din nivelul II, superior, publicate chiar in lucrarea respectivă, toate cu manşetă 
bine reliefală (Rotea 1981, Pl. VI1I3, 6-7) sau de alte materiale din acelaşi loc, păstrate in Muzeul din Deva. Pentru includerea unor materiale de 
aici in bronzul tinpuriu. vezi şi Andriţoiu 1 992, 120, nr. 19. 

100 Popa 1998, 70. 
10. Rişcuţa 1998, 1 16, Fig. 17-18. 
'02 Gogâltan 1997, 1 8. 
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Zoltan ijud. Covasna)103, Gligoreşti-Holoame ijud. Cluj) şi Deva-Magna Curia ijud. Hunedoara), doar primele două staţiuni oferind 
o varietate tipologică şi stilistică asemeni celei Întâlnite la Sebeş; În acest sens materialele publicate de noi aduc noi contribuţii În 
privinţa lărgirii repertoriu lui ceramic al 8T transilvănean. Nu În ultimul rând, locuirea prezentată face dovada penetrării 
comunităţilor purtătoare a stilului Besenstrich nu doar pe cursurile de ape importante, ci şi pe afluen�i mici, atunci când economia 
de subzistenţă sau alte cerinţe o impuneau. Staţiunea de la Valea Janului este, În acest sens, un caz aparte. 

* * * 

Încercând să rezumăm concluziile ce se desprind din rândurile de mai sus rămân credem noi 
problematice plasările exacte a unor descoperiri. Amintim aici, pentru Bronzul timpuriu 1, cana de la 
Săsciori (PI. 1/1 )  sau descoperirile de la Petreşti (PI. 1 1/1 , 3, 5), Întrucât, atât contextul cât şi analogiile, 
sugerează o datare sincronă culturii Coţofeni. Plasarea la un orizont post Coţofeni a acestora poate fi 
făcută doar admiţând faptul că factura şi formele sunt străine mediului cultural amintit, Însă nu putem 
exclude ca asemenea produse să caracterizeze un orizont Coţofeni târziu. La Săsciori cana În discuye a 
apărut alături de ceramică specifică fazei Cotofeni I I I ,  iar la Petreşti, de asemenea există numeroase 
produse ceramice Coţofeni  I I I . În această ordine de idei, putem aprecia că aceste prime elemente ale 
bronzului timpuriu nu pot fi rupte de faza finală Coţofeni şi, prin urmare, cel puţin descoperirile prezentate, 
nu constituie orizonturi de locuire distincte şi ulterioare acestei culturi. Conştienţi de dificultatea opţiunii 
ferme pentru o variantă sau alta de datare a descoperirilor de mai sus, apreciem că publicarea lor este 
benefică, tocmai prin problemele pe care le ridică. 

Bronzului timpuriu II Îi aparţin descoperirile de la Sebeş, Sebeş-Ţiglăria lui Weber şi Doştat
Coasta Ringhe/ului, care prin materialele disponibile indică vag - ceramica avută la dispoziţie fiind 
insuficientă - o posibilă apartenenţă a lor la grupul cultural Şoimuş, cel mai probabil unei etape evoluate. 

Materialele de tip Gornea-Orleşti de la Lancrăm-Glod, databile În BT I I I  şi cele, ceva mai timpurii, 
de la Sebeş- Valea Janului datând, cel mai probabil de la finele BT II completează numărul descoperirilor 
din bronzul timpuriu final semnalate deja În sud:vestul Transilvaniejl04. Ele mărturisesc o locuire a primei 
terase a Sebeşului, respectiv a Secaşului, Într-o perioadă de convulsii culturale, determinate de 
pătrunderea unui nou curent etno-cultural şi a unor populaţii vestice În zona Transilvaniei, care prin 
evoluţie şi noi alimentări vor contribui la apariţia culturilor bronzului mijlociu. 

Descoperirile de la Valea Janului deocamdată greu de atribuit clar din punct de vedere cultural nu 
Întrunesc, În opinia noastră, toate atributele caracteristice ceramicii de tip Gornea-Orleşti, fiind anterioare 
acestui orizont cultural. Ele se plasează la nivelul evoluţiei locuirii de la Gligoreşti şi tindem să dăm 
crezare colegului FI. Gogâltan, care plasa această staţiune la finalul BT I I .  Lipsa ceramicii cu impresiuni 
texti le ne obligă să ţinem cont de această constatare, ce poate furniza un indiciu cronologic În evoluţia 
manifestărilor culturale cu ceramică striată şi cu decor textil şi unul cultural, chiar dacă mai greu de 
sesizat, deocamdată. Marea problemă rămâne Însă cea a lipsei (exceptând loltanul, care trebuie privit 
totuşi ca rezultat al unei manifestări periferice, aflată sub semnul influenţelor estice) complexelor din 
această periodă, problemă care ar lămuri multe probleme referitoare la asocieri de forme şi ornamente, 
evoluţie internă şi legături culturale. În acest moment ne mulţumim să constatăm totuşi că Gligoreştiul şi 
Valea Janului (Ia care nu este exclus să se alăture, dată fiind distanţa mică faţă de Gligoreşti , şi lernutul ! )  
formează o grupă distinctă, ce poate defini, provizoriu aspectul culturii materiale aflată În evidentă 
schimbare, de la finalul BT I I  transilvănean. O datare timpurie a fost preconizată şi pentru materialele de la 
loltan 105. Pătrunderea mai timpurie a grupelor cu ceramică decorată .În tehnica Besentrich nu trebuie să 
ne surprindă, din moment ce aceasta este cunoscută cu mult Înainte În med iul Jevisovice B sau În faza 
târzie a grupului Nyirseg-latin106. În această ordine de idei şi problema fazei finale a grupului Şoimuş (pe 
departe de a fi definită clar) trebuie revizuită. Receptivi ideii de respectare a unei anumite convenţii107 şi 
contrar a ceea ce afirmasem cu altă ocazie108, acceptăm plasarea finalului grupului cultural Şoimuş 
(manifestare ce, cu siguranţă, se va dovedi mult mai complexă decât o arată descoperirile publicate) cel 
mult până la finele BT II transilvănean. Nu excludem ca aşezările ce flanchează cursul Mureşului să 

103 Cavruc, Cavruc 1 997, 1 57-172; Szekely 1 997, 5 1 -52, PI. LXI-LXIV; Cavruc, Cavruc 1 999, 1 31 .  
104 Ciugudean 1 996, 1 1 1 ,  Fig. 86/8; Popa .1 998, 49, 51-53, 68,79, Fig. 2 ;  PI. IV/5; V/2-7; VI-X; XI/1-5; Rişcuţa 1 998, 1 1 5-1 16, Fig. 17-18; Rustoiu 
1 999, 95, 97, PI. II/2-3, 5-6, 8-15;  1 1 1/1-14; Rustoiu 200 1 ,  PI. V1/6, 8-12 , 1 4- 15. 
105 Lazarovici 1 998, 46. 
106 Roman 1 985, 1 2 1 .  
107 Critică la care am fost supuşi de FI. Gogâltan (Gogâllan 1 999, 72, nota 427)_ 
HlS Popa 1 998, 79. 
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furnizeze un al tip de inventar faţă de cele din zona deluroasă şi de munte a Munţilor Apuseni, inventar 
rezultat În urma contactelor cu comunităţile din zona de câmpie a Transdanubiei .  Comunităţile Şoimuş 
ârzii din Munţii Apuseni se pare că Întreţineau relaţii de schimb mai strânse cu zona nord-vestică a 

României, din moment ce importul de la Ţebea-RuştP09, la care se adaugă cel de la Ampoiţa-Peret, trecut 
până În prezent cu vederea1 1o, indică o orientare către comunităţile Nir 1 1 1 1 1 ,  Desigur, un aport considerabil 
la descifrarea multora dintre problemele discutate l-ar aduce publicarea integrală a celor două nivele de 
locuire din bronzul timpuriu de la Gligoreşti. 

Revenind la materialele din muzeul sebeşan, interesantă ar fi fost de stabilit relaţia dintre locuirea 
de la Valea Janului şi cea Şoimuş târzie (?) reprezentată de vasul găsit la Ţiglăria lui Weber, ambele 
puncte fiind situate În hotarul Sebeşului. 

Interesantele, dar din păcate puţinele, descoperiri de la Miercurea Sibiului-Gară completează cu 
o nouă "verigă" lanţul actualmente extrem de fragmentat al bronzului timpuriu final intracarpatic, Posibil ca 
produsele publicate recent din "sud-vestul Transilvaniei" (?) şi, cu atât mai mult cele total străine de mediul 
local, găsite mai demult la Ercea1 1 2  să formeze un orizont cronologic (şi cultural ?) marcat de o nouă 
penetrare vestică, din mediul Nagyrev târziu sau Hatvan timpuriu, cu o veselă În care se vor regăsi acum 
şi amforele cu decor textil ,  precum cele din "sud-vestul Transilvaniei" (?)1 1 3  şi de la Teiuş1 14, N. C. Rişcuţa 
vede aceste ultime descoperiri ca reprezentative pentru un "orizont distinct al descoperirilor de tip lernut", 
databil la nivel de Reinecke Bz A1 1 15. Cum ne-am exprimat şi cu altă ocazie, nu credem că la acest nivel 
cronologic evoluţia aşa-numitului "grup lernut" (Gornea-Orleşti) se mai derula, ea oprindu-se În ceea ce 
noi am numit etapă I I I  a din bronzul timpuriu transilvănean1 16. Acest preconizat orizont târziu lernut este 
reprezentat, În realitate de alte materiale, rezultat al unui nou impuls cultural vestic, ce Îşi aşteaptă 
definirea exactă1 17. Ne menţinem opinia datării lor la orizont Hatvan timpuriu, post " Iernut", În etapa BT I I I  
b1 18. 

Din perioada de debut a bronzului mijlociu se remarcă Îndeosebi fragmentul ceramic de tip 
Costişa I Ciomortan, cel mai aproape de realitate import În mediul local Wietenberg şi acul cu capul 
discoidal de la Sebeş-Podul Pripocului, care se plasează În aceiaşi perioadă. Dacă acest mediu local este 
unul Wietenberg \1 sau, mai degrabă unul sincron a ceea ce se Înţelege Încă Îndeobşte prin Wietenberg 1 ,  
este greu de spus. Prin ineditul ş i  prin caracterul fortuit a l  apariţiei lor, cele două descoperiri sunt, astfel, 
greu de Încadrat exact, atât cronologic cât, mai ales, cultural. 

Dintr-o perioadă imediat următoare datează descoperirile Wietenberg de la Săsciori-Vârful Măglii, 
ce i lustrează, probabil o comunitate Wietenberg I retardată, urcată În zona deluroasă şi axată pe creşterea 
animalelor. 

Rodul Îndeosebi al unor cercetări de teren, dar şi rezultatul unor săpături sistematice, materialele 
prezentate din muzeul sebeşan vin să completeze cu date suplimentare, uneori am putea zice chiar 
neaşteptate, imaginea aflată Încă În continuă şi pasionantă construcţie asupra bronzului timpuriu 
transilvănean. Noile probleme ridicate nu fac altceva decât să ilustreze Încă odată, complexitatea 
proceselor derulate În această secvenţă cronologică şi În debutul celei imediat următoare. 

1(1/ Andriţoiu 1989, 8, Fig. V/14; Andriţoiu 1992, 24, PI. 7/14. 
110 Ciugudean 1991, Fig. 22/12; Ciugudean 1996, Fig. 33112. 
111 Probabtl, nu lipsită de importanţă este semnalarea prezenţei decorului format din impresiuni triunghiulare şi la Gligoreşti-Holoame (Ciugudean 
1996, Fig. 8311) şi Zoltan. 
1 12 Roska 1942, 191-192, PI. 229-231. 
1 13 Popa 1998, 53, 79, Pl. IV/5; Rişcuţa 1998, Pl. VIV4. 
114 Ciugudean 1986, 81, Fig. 817; Ciugudean 1996, 112, Fig. 86/9. 
1 15  Rişcuţa 1998, 114. 
1 16 Popa 1998, 79. 
117 Că este vOlba de prima fază a culturii Wietenberg, lucru sugerat oarecum de noi (Popa 1998, 79) sau de un fond cultural anterior acestei 
manifestări, aşa cum crede colegul N. Rişcuţa (Rişcuţa 1998, 1 14, nota 90) este o problemă care depăşeşte nivelul informapei edite actuale pe 
marginea acestui subiect; un posibil răspuns l-ar putea constitui publicarea integrală a materialelor de la Pianu de Jos (Ciugudean 1997 a, 10). 
1 18 Popa 1998, 79. 
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PI. 1. Ceramică apa�inând bronzului timpuriu: Săsciori-Vârful Măglii ( 1 ) ; Sebeş- Ţiglăria lui Weber (2) 

PI. I I .  Ceramică apa�inând bronzului timpuriu: Petreşti -Groapa Galbenă (1 -3, 5) şi Sebeş (4) 
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PI .  I I I .  Ceramică aparţinând bronzului timpuriu : Sebeş- Valea Janului (săpături 1 962) 
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PI. IV. Ceramică aparţinând bronzului timpuriu: Sebeş-Valea Janului (săpături 1962) 
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PI. V. Ceramică (1�2, 4-5, 7-1 0), ifngură de lut (?) (3) Şi rotiţă de cărucior miniatural (6) aparţinând 
bronzului timpuriu: Sebeş- Valea Janului (săpături 1962) 
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PI .  VI . Ceramică ( 1 -4, 6- 1 2) şi fragment de topor miniatural (5) apa�inând bronzului timpuriu şi bronzului 
mijlociu ( 1 1 ) : Braşov-Gesprenberg ( 1 ,  3); Braşov-Steingesberg (2, 5-6); Săsciori-Vârful Măglii (4); 

Lancrăm-Glod (7- 1 0) ;  Răhău-Dealul Şipotelor ( 1 1 ) ; Doştat-Coasta Ringhelului (1 2) 
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PI .  VI I .  Ceramică apa�inând bronzu lu i  timpuriu şi bronzului mijlociu : Miercurea Sibiului-Gară (1 -3, 5); 
Săsciori- Vârful Măglii (4, 6-8) 
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PI. VI I I .  TopoT-de bronz ( 1 )  şi ac de bronz (2): Câlnic ( 1 ) ; Sebeş-Podul Pripocului ( 1 )  
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MATERIALS BELONGING TO THE EARLY BRONZE AGE AND THE BEGINNING 
OF THE MIDDLE BRONZE AGE IN THE C�ECTION OF SEBEŞ MUSEUM 

Summary 

This study presents materi�ls wich date back to the Early Bronze Age and the beginning of the 
Middle Bronze Age kept in the collection of the Sebeş Museum. The materials result especially from the 
Sebeş Valley: Lancrăm, Sebeş, Petreşti, Săsciori, or the from Secaş Valley: Răhău, Doştat, Câlnic. One 
discovery only comes from Braşov. 

EBA 1. There has been distinguished a set of materials resulting from Petreşti-"Groapa Galbenă" 
to wich a bitronconic cup Vucedol belongs (PI. 1/2), but also materials belonging to the cultural group 
Livezile or contemporany to it (PI. 1/1 -4, 6-7). Among them, there have been identified two cups with Iobed 
props wich are rare in Transylvania (PI. 1/6-7). 

A cup found at Săsciori-"Vârful Măglii" belQngs to the Coţofeni Culture, more likely, to the group 
Livezile (pl. 1 1/1 ). A specific bowl found at Miercurea Sibiului-"Gară" (PI. 1 1/2) can also be atlributed to the 
group Livezile, wich suggests the extension of the area of this grQup to east in the territory of Sibiu .  

A ceramic fragment from Braşov may be atributed to the Schneckenberg Culture (PI .  IV/6). 
EBA II belonging d iscoveries from Doştat-"Coasta Ringhelului" (PI. IV/6), Sebeş-"ŢigIăria lui 

Weber" (PI. 11/3) could approximately be atributed to the cultural group Şoimuş. 
EBA III is best represented by the decorated ceramics Besenstrich from Sebeş-"Valea Janului" 

(PI. IV/1 -4, 6-7) belonging to the discoveries of the D. Berciu in 1 962 wich seem to result from a pit 
crossing the Neolithic stratification. Within the same context, there also has been identified a ritual wheeJ 
(PI. IV/S). Belonging to the same period there has been found a ceramic fragment decorated with round 
proeminences (PI. IV/8). 

The beginning of the MiddJe Bronze Age is represented by a ceramic fragment specific to the 
disoveries Ciomortan in the south-east of Transylvania, and by the bronze pin, already published, from 
Sebeş-"Podul Pripocului". These discoveries belong - in the author's opinion - to a preWietenberg phase. 

EXPLANATION DE FIGURES 

PI. I - Petreşti-"Groapa Galbenăn ( 1 -4, 6-7); Sebeş (5). Ceramics belonging to the early 
bronze age (1 , 3-7), the Late Eneolithic (?) (2). 

PI. I I  - Săsciori-"Vârful Măglit ( 1 ); Miercurea Sibiului-nGarăn (2); Sebeş- "Ţiglăria lui Weber" 
(3). Ceramics belonging at the Early Bronze Age . . 

PI. I I I  - Sebeş-"Valea Janului"; Ceramics beJonging at  the Early Bronze Age. 

PI. IV - Sebeş-"Valea Janului"; Ceramics belonging at the Early Bronze Age. 

PI .  V - Ceramics (1 - 2 ,  4 - 5, 7 - 1 0) ,  clay spoon (3) and miniature cartwheel belonging at 
the Early Bronze Age: Sebeş - Valea Janului (1 962) 

PI. VI - Ceramics (1 - 4, 6 - 1 2) and fragment of a miniature axe (5) belonging at the Early 
Bronze Age and middling Bronze Age ( 1 1 ) :  Braşov - Gesprenberg ( 1 ,  3); Braşov -
Steingesberg (2, S - 6); Săsciori - Vârful Măglii (4); Lancrăm - Glod (7 - 1 0); Rahău -
Dealul Şipotelor (1 1 ); Doştat - Coasta Ringhelului ( 12) 

PI. VI I  - Ceramics belonging at the Early and Middling Bronze Age: Miercurea Sibiului - Gară 
(1 -3,5); Săsciori - Vârful Măglii (4,6 - 8). 

PI. VI I I  - Bronze Axe (1) and needle bronze (2): Câlnic ( 1 )  Sebeş - Podul Pripocului (2). 
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