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Industria materiilor dure animale în aşezările
paleolitice de pe versantul răsăritean al Carpaţilor*
In memoriam doctissimae Alexandrae Bolomey

documentarea unor aspecte de ordin pale
otehnologic, dar, nu în mai mică măsură, de
natură paleoeconomică şi paleoecologică, ne
am propus ca în lucrarea prezentă să abordăm
în mod exhaustiv studiul pieselor IMDA din
aşezarea aurignaciană de la Bistricioara
"Lutărie" şi din cea gravettiană de la Lespezi,
aceasta din urmă fiind şi cea mai sudică din
arealul subcarpatic al culturii menţionate, cer
cetată pe scară mai extinsă.

1. Preliminarii

Lucrarea de faţă îşi propune să pună în
lumină importanţa unor artefacte rar atestate
(cele mai multe unicat) între descoperirile
paleolitice făcute pe teritoriul Moldovei
cuprinse între Carpaţi şi Siret. Este vorba de
categoria obiectelor diverse (unelte, arme ş.a.),
realizate din materii dure animale, respectiv
din: os, corn de cervide (ren) şi fildeş de
mamut, atribuite culturilor aurignaciană şi
gravettiană (circa mileniile 25-18/17 B.P.). În
ultimele două decenii, se constată şi în cer
cetarea preistorică românească manifestarea
crescândă a interesului pentru studierea aces
tor materiale (paleolitice şi neo-eneolitice),
atât ca urmare a creşterii numărului pieselor
cunoscute, cât şi (mai ales) a eforturilor de
abordare metodologică sistematică, după cano
anele actuale şi tinzând spre elucidarea aspec
telor complexe legate de fabricare şi utilizare,
prin racordarea la contextul european de profil
(mai ales cel francez/francofon)1 •

2. Contextul

2. 1. Bistricioara-"Lutărie"

Satul Bistricioara se află în marginea
vest-nord-vestică a corn. Ceahlău, jud. Neamţ;
din punct de vedere geomorfologic, el se pla
sează la limita nordică-superioară, submontană
a Bazinului Ceahlău (sau Răpciuni). Situ! pale
olitic este localizat în punctul "Lutărie", la mar
ginea est-nord-estică a satului, pe terasa dreap
tă, înaltă de circa 40 m, a râului Bistriţa (fig. 1 ) .
Cercetările arheologice (sondaje şi săpă
turi mai ample) au fost efectuate în anii 19571958 (colectiv condus de praf. C. S. Nicolăescu
Plopşor, din care au făcut parte N. Zaharia şi
Al. Păunescu) şi 1980-1984 (Al. Păunescu).
Tinându-se cont de configuraţia terasei, aşeza
�ea a fost împărţită în mod convenţional în
două sectoare, numite Punctul 1 şi Punctul II,
aflate la o distanţă de circa 46 m unul de
celălalt şi despărţite printr-o viroagă. A fost
explorată o suprafaţă totală de 283,5 m2 ; în
Punctul 1 s-au practicat patru secţiuni şi trei
casete, însumând 95 m2, iar în Punctul II cinci
secţiuni, două suprafeţe/profile intermediare şi
13 casete, însumând 188,5 m2. Stratigrafia geo
logică include şapte unităţi, care cantonează
şase niveluri de locuire paleolitică şi unul post
paleolitic, numerotate de sus în jos cu cifre
romane şi atribuite cultural după cum urmea
ză: VII: perioada de tranziţie de Ia neolitic Ia
epoca bronzului; VI: gravettian final sau epi
gravettian; V-11: g rav c ttian; 1: auri gnacian .

D e p e teritoriul Moldovei (cuprins între
lanţul carpatic şi Prut) se cunosc până în pre
zent sute de puncte cu descoperiri aparţinând
paleoliticului superior, în multe dintre ele efec
tuându-se sondaje sau săpături de extindere
variabilă2. Dintre acestea, doar în nouă se sem
nalează şi piese aparţinând industriei materi
ilor dure animale (pentru care, în rândurile ce
urmează, se va folosi abrevierea IMDA).
Evidenţa lor este ilustrată în tabelul nr. 1 .
Din situaţia expusă mai sus s e constată
că, dacă pentru cele două culturi ale paleoliti
cului superior de la noi, numărul aşezărilor
care au livrat piese IMDA este relativ echilibrat
(4/5), re partiţia geografică favorizează net zona
Prutului Mijlociu, în care se grupează 7 dintre
situri. În regiunea subcarpatică, descoperirile
sunt reduse la două puncte, plasate în sectoare
diferite ale văii Bistriţei şi atribuite ambelor
culturi3.
Datii. fiind ra ritatea , caracterul încă
parţial inedit şi importan ţa lor primordială în

Vestigiile

ocup ă rii sitului în diverse
paleuliticului superior cun-

etape ale cultu rilo r

1
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stau în: ·vetre de diverse tipuri; complexe de
locuire cu urme de arsură şi pietre; · piese de
inventar litic cioplit şi resturi paleofaunistice.

tarandus); · calul (Equus transylvanicus); ·
bizonul (Bison priscus); · iepurele (Lepus sp. ) şi
·vulpea (Vulpes vulpes).

Cu ocazia prezentă ne interesează în
mod particular numai vestigiile descoperite în
Punctul Il, nivelul 1 aurignacian, din care
provine piesa aparţinând IMDA. Cu ocazia
săpăturilor din anul 1981, în cuprinsul casetelor
H-1-J-K-L s-a sesizat existenţa unui mare com
plex de locuire (4,54x3,20 m ), cu vetre, pete
compacte de cenuşă şi cărbuni mărunţi. Î n ca
seta I s-au observat mai multe suprafeţe com
pacte de cenuşă, precum şi resturile a două
vetre; cea mai mare avea dimensiunile de circa
0,90x0,80 m şi o grosime a resturilor de com
bustie de 4 cm. Din cuprinsul ei s-au cules 9
piese litice şi 1 1 fragmente de oase arse. La
circa 0,30 m spre sud-vest de această vatră a
apărut o altă suprafaţă cu resturi de combustie,
ovală, având diametru! mare de circa 0,40 m.
Î ntre această suprafaţă şi vatra descrisă mai sus
s-a descoperit, la adâncimea de 1,90-2,00 m un
vârf de suliţă de os.

Nivelul 1 dispune de patru date radio
metrice, dintre care una este foarte probabil
incorectă, una imprecisă şi două probabil
corecte (cf. tabelul nr. 2).

•

·

Luând în considerare poziţia geostrati
grafică, gama tipologică şi elementele de
datare absolută, nivelul I a fost atribuit etapei
mijlocii (a treia) a culturii aurignaciene din
Bazinul Ceahlăului4.
2. 2. Lespezi-"Lutărie"

Aşezarea paleolitică de la Lespezi se află
în sectorul subcarpatic al Bazinului Bistriţei,
ocupând un promontoriu de pe malul drept al
râului, plasat între localităţile Buda şi Lespezi
Uud. Bacău), pe locul numit "Lutărie", la circa 5
km în aval de oraşul Buhuşi5(fig. 1).
Situl a fost semnalat în anul 1960 de
către muncitorii colectivului de cercetare al
şantierului arheologic paleolitic de la Buda. La
momentul respectiv, el era deja distrus în bună
măsură, prin exploatarea argilei; se mai păstra
nederanjat capătul sudic al promontoriului, pe
o lungime de circa 35 m.

Inventarul litic al nivelului aurignacian
include 1049 piese, dintre care 1020 desco
perite în Punctul II (660 în casetele H-1-J).
Uneltele sunt în număr de 89 şi aparţin tipu
rilor: gratoar (simplu, atipic, ogival, pe lamă
retuşată, pe lamă aurignaciană, pe aşchie, care
nat); ·străpungător atipic;· burin (de unghi pe
spărtură, diedru multiplu, pe trunchiere conca
vă şi dreaptă retuşată); lamă retuşată; · piesă
cu encoche; · piesă denticulată; · racloar;
· raclette; · lamelă Dufour; · material brut (la
me neretuşate, aşchii, nuclee, deşeuri de debi
taj, diverse). Din punctul de vedere al materiei
prime sunt prezente: gresia silicioasă (32,40%) ;
· şistul negru (30,10% ); menilitul (9,30% ); ·
rocile gresoase negricioase (7,60% ); · silexul
alb-albăstrui (7,70% );·rocile mamoase (0,30%) ;
· cuarţitul (0,20% ). Majoritatea pieselor au
dimensiuni mijlocii (61,00%) şi mici (34,00% );
cea mai mare unealtă (un gratoar ogival)
măsoară 12,3x3,3x 1,9 cm. Principala grupă de
unelte litice o formează · gratoarele (29,21 %),
urmate de ·lamele retuşate (15,72 %), · piese
le cu encoche (13,48% ), ·racloare (12,36%) şi·
burine (6,76%).
·

Cercetările arheologice sistematice s-au
desfăşurat în perioada 1962-1969, fiind con
duse de un colectiv format din dr. Maria Bitiri
Ciortescu (Institutul de Arheologie al Aca
demiei Române) şi dr. Viorel Căpitanu (Muze
ul Judeţean Bacău). Rezultatele lor au fost va
lorificate într-un amplu raport din 1972, într-o
sinteză mai recentă (din 1991), ca şi în studiul
complet al materialului paleofaunistic, publicat
în acelaşi an6 . Săpăturile au constat în exe
cutarea a şase secţiuni şi a două taluzări în
malurile "Lutăriei", însumând o suprafaţă de
837 m2. S-a putut preciza astfel existenţa a şase
niveluri de ocupaţie sezonieră (toamnă-primă
vară), numerotate de sus în jos cu cifre romane
şi decelate pe baza prezenţei vestigiilor litice,
paleofaunistice şi a vetrelor. Primul dintre
niveluri se plasează în stratul de tranziţie de la
orizontul A la orizontul B şi ilustrează o

·

•

·

sccvcntă a tardiglaciarn.lui. Nivelurile II-V sunl

Restu ri l e paleofa unislice ale niv elu lui 1

includ numeroase
domină

fragmen te de oase

cantitativ),

fragmc.:nte

dcntiţ.ie,

ca nto nate în sedimentul

să între. 1,50 si 6,30 m. Din punct de vedert::
aceste n ive l u ri apa rti n unei

de

coarne; potrivit diagnozei paleonlolugi lor C.

Rădulescu
·

şi P.

Samson, speciile

cerbul (Mcgaccms giganteus);

·

aLesLaLe

l oessoid masiv, u�or

nisipos al orizontului D, la o adâncime cuprin 

(care

geocronol ogic,

secvenţe cu prinse

sunt:

renul (Rangifer

între circn 16.000 şi

15.000

B.C., ce poale fi paral e l izată cu oscilatiilc eli-
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matice Herculane II (Laugerie)-Româneşti
(Lascaux). În sprijinul acestei încadrări vin
datările radiometrice obţinute pentru trei din
tre niveluri, după cum urmează: nivelul V:
18.020 ± 350 B.P. (Bln-808); nivelul III: 18. 1 10
± 300 B.P. (Bin -806); nivelul II: 17.620 ± 320
B.P. (Bln-805)7. Toate cele şase niveluri aparţin
fazei evoluate a culturii gravettiene din teritori
ul est-carpatic, ilustrate de caracterul tipa-teh
nologic uniform al inventarului litic. Ele se
deosebesc prin consistenţa urmelor de Iocuire
aferente sectorului respectiv al aşezării, care
vor fi prezentate sintetic în continuare.

Materialul paleofaunistic este în general
fragmentar şi provine, în bună parte, din com
plexe constituite în jurul vetrelor. Una dintre
cele patru vetre adâncite ale nivelului II a fost
căptuşită cu oase late şi fragmente de maxilar
de cal, probabil în scopul augmentării randa
mentului combustiei. Analiza efectuată de dr.
Al. Bolomey a relevat prezenţa a 13 specii:
·Renul (Rangifer tarandus L.) şi · calul (Equus
sp.) sunt specii reprezentate în proporţii mari
în toate nivelurile;
bovidele (Bos/Bison şi
Bison priscus L. ) şi · cervidele mari (Mega
locerus) se întâlnesc, de asemenea, în toate
nivelurile, dar în proporţii reduse.
·

Vetrele simple, de formă circulară sau
ovală sunt prezente în primele cinci niveluri
(VI-11), cele adâncite în nivelul IV, iar cele cu
gropi adiacente sau căptuşite cu oase frag
mentare de animale în nivelul Il. Lângă ele
s-au găsit frecvent lespezi şi bolovani de gresie,
folosiţi probabil Ia spartul oaselor pentru
extragerea măduvei.

Rezultatele analizei exhaustive a mate
rialului osteologie aparţinând speciei Rangifer
tarandus L. ne interesează în mod particular cu
prilejul de faţă. Morfologia axului este poli
tipică; ea se prezintă în două variante, respectiv
circulară şi aplatizată. Indiciile specifice fur
nizate de studierea coarnelor permit stabilirea
sezonului de ocupare a sitului, cu implicaţiile
paleoecologice şi paleoeconomice care decurg
din aceasta9.

Inventarul litic este foarte bogat în
nivelurile V-II si se caracterizează prin diversi
tatea rocilor folosite şi proporţia uneltelor pe
categorii de materii prime. Domină piesele cu
dimensiuni medii şi mici, realizate în principal
pe roci alogene silicioase - de origine sedimen
tară (silexul de diferite nuanţe şi texturi, do
minând cel adus din zona Prutului mijlociu) şi
vulcanică Uaspuri, opaluri, obsidiană). Aceste
roci de foarte bună calitate se prelucrau atât în
afara sitului, cât şi în aria locuită, dar nu în pro
porţiile celorlalte materii prime. Nucleele de
silex descoperite au fost epuizate din punct de
vedere tehnic, denotând preocuparea de uti
lizare exhaustivă a rocilor alogene de calitate
excepţională, a căror procurare nu era întot
deauna Ia îndemână. Ele sunt asociate cu piese
masive, ca racloarele şi cioplitoarele, realizate
din roci locale, de calitate inferioară (menilit,
şist negru, gresie). Se remarcă prezenţa în pro
porţie semnificativă a diferitelor tipuri de:
· burine, · gratoare şi lame, unele dintre aces
tea din urmă folosite, probabil, ca armături
pentru unelte şi arme de tip compozit (cuţite,
vârfuri de proiectile etc., toate cu suporturi de
lemn). Burinele reprezintă categoria tipologică
dominantă, indicând preocupări curente de
prelucrare a lemnului şi a materiilor dure ani
male (os şi corn). O atare situaţie nu a mai fost
constatată până acum în cadrul culturii gravet
t iene din România decât în aşezarea de la Cotu

Ciclul evoluţiei anuale a coarnelor ren u
lui este relativ constant, dar diferit pe sexe şi pe
grupe de vârstă. În cadrul unui sit, această ca
tegorie osteologică se întâlneşte în două vari
ante: 1. corn căzut în mod natural (bois de
chute/ mue) şi cules de omul paleolitic în urmă
toarele situaţii: â. în perioada imediat ulte
rioară căderii, din teritoriul de exploatare al
aşezării (cel mai des); b. la un moment nede
terminat după cădere, recoltat fie din teritoriul
de exploatare, fie adus în aşezare din altă parte
(rar; cazuri nesemnificative din punct de
vedere tehnic şi paleoeconomic); 2. corn pe
pedicul, recoltat prin vânarea animalelor (bois
de massacre) - reprezintă un indicator al mo
mentului vânării, dar cu grad variabil de pre
cizie. Astfel, cornul pe pedicul cu şanţ de des
prindere, ca şi fragmentele de neurocraniu cu
pedicul fără corn indică în mod relativ precis
momentul vânării, respectiv a doua jumătate a
lunii octombrie pentru masculi adulţi şi perioa
da martie-aprilie pentru femeie adulte. Cornul
pe pedicul complet dezvoltat permite plasarea
momentului vânării pe parcursul a două - cinci
luni, corespunzând în general, Ia unul sau două
sezoane, în mod diferenţiat pe sexe (august octombrie pentru masculi adulţi; octombrie martie pentru femeie adulte)IO. Indiciile oferite

"atelierele" de

t a te a

·

Miculinţi, jud. Botoşani, binecunoscută pentru
prelucrare a coarnelor �i oaselor
de renll.

de gradul de uzură a dcntiţici arată că majori
exemplarelor vânate avea o vârstă cuprin
să între 4 şi 6 ani.
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Concluziile studiului dr. Al. Bolomey
sunt următoarele: renul nu a fost vânat în
aşezarea de la Lespezi în perioada iun ie - iulie;
majoritatea indivizilor a fost vânată în perioa
da octombrie - ianuarie; masculii şi adulţii
domină cantitativ în eşantionul conservat,
dovedind selecţia cinegetică predilectă a celor
mai bine dezvoltate exemplare.

urmelor, recurgându-se în mod sistematic la
mijloacele microscopiei optice de mică put
ere)13.

·

·

3. 1. Cadrul metodologie

·

Prezentarea pieselor se va face prin
structurarca după grile specifice a informaţiilor
în cadrul fişei ind ividuale a fiecărui obiect,
vizându-se înregistrarea ansamblulu i para
metrilor cuantificabili semnificativi. Fişa indi
viduală cuprinde, în prima sa parte, sub formă
de tabel: indicativul piesei, format din sigla si
tului şi numărul de ordine al piesei în cadrul
lotului; codul tipologie; locarea actuală; nu
mărul de inventar:

Coroborarea tuturor categoriilor de
informaţii conduce la concluzia că aşezarea de
la Lespezi era una de ocupare sezonieră (toam
nă - primăvară, respectiv octombrie - mai).
Comunităţile gravettiene respective, cu un nu
măr mic de membri, vânau în această perioadă
speciile prezente în zonă sau migrând pe Valea
Bistriţei: renul, calul, bovidele şi cervidele
mari. Ţinând seama de exigenţele ecologice ale
speciei Rangifer taran dus L., este de presupus
urmărirea turmelor de reni de către vânătorii
gravettieni în pendularea lor sezonieră între
mediul alpin (vara) şi bazinul subcarpatic al
Bistriţei (toamna - iarna - primăvara) l l .

·

·

Armătura de os de' la Bistricioara pro
vine din cercetările întreprinse în anul 1981 de
către dr. Al. Păunescu. Ea a rămas inedită până
.
în anul !996, când a fost publicată într-un arti
col inserat în sumarul revistei SCWAIIa.
Artefactele IMDA d in aşezarea pale
olitică de la Lespezi au fost semnalate de către
dr. Al. Bolomey, cu prilejul publicării studiului
asupra inventarului paleofaunistic, publicat în
revista Carpica. Dintre acestea, una, respectiv
segmentul de fildeş de mamut, a făcut obiectul
unei recente valorificări ştiinţifice detaliatei2.
Celelalte două piese, realizate d in corn de ren
sunt discutate pentru prima dată cu acest prilej.

părţi (6.1.):

Ca cxigcn�c mt:LmJulugic�;; gt:ncralc, res

pectate în p rezent u l demers menţionez: des
crierea exhaustivă a ma terial elor prin aplicarea
studiul tehnic com
vocabularului etalonul;
ple t, urmărind elucidarea aspectelor specirice

·

lungim ea

totală iniţială reconsti

Luită (cifrc iLalicc)/păsLraLă;

·

·

d i m e n si u n i le

cxln:mită�ii pruximale, părţii meziale, părţii/

exlremit ăţii disLale (lăţime/grosime; cifre ita
lice pentru valorile initiale reconstituite şi nor
male pc;:ntru valorile aC(\Jale, mfi�\lf<1bilţ pţ

·

ale fabricării artefuctelor (debitaj, fason arc) şi
analiza

NUMAR DE INYENTAR

Urmează trimiterile exhaustive la mate
rialul ilustrativ (desene, fotografii) (Fig.). În
continuare, sunt numerotaţi parametrii: 1. în
cazul materialului publicat, bibliografia în care
figurează piesa (menţionată în text; ilustrată);
în cazul în care aceasta este inedită, faptul se
consemnează ca atare; 2. contextul desco
peririi: an, secţiune, complex, carou, adâncime,
nivel; 3. starea de conservare: piesă întreagă;
piesă fragmentară (se păstrează minimum 1!2);
fragment (se păstrează mai puţin de 1!2);
momentul producerii fracturii (fracturilor) - în
vechime sau recent; descrierea alterărilor spe
cifice ale suprafeţelor, datorate agenţilor
taphonomici; 4. precizarea categorie i de
materie primă: specia de provenienţă şi supor
tul anatomic (partea scheletică), respectiv
identificarea specifică şi anatomică; 5. des
crierea morfologiei piesei pe diverse sectoare:
extremitatea proximală/partea proximală
(5.1.); partea mezială (5.2.); partea distală/
extremitatea distală (5.3.); se au în vedere con
tururile marginilor şi raportul dintre ele, mor
fologia secţiunilor; amenajările specifice (par
tea activă); pentru precizia descrierii, s-a adop
tat terminologia morfologiei anatomice: faţă
laterală/ mediană/ posterioară/ anterioară. În
cazul cornului de cerb/ren, se d isting axul şi
razele, numerotate de la 1 la 5 + n, începând
de la bază; 6. precizarea parametrilor dimen
sionali generali (morfometria) şi ai diferitelor

Materialul aparţinând industriei materi
ilor dure _animale (sau a osului, cum este con
sacrată de traditia cercetării) din cele două ase
zări paleolitice de care ne ocupăm însume a'ză
patru pieSe (N total =4); una dintre ele a fost
descoperită în situ! de la Bistricioara-"Lutărie"
(N = 1 ), iar restul de trei în cel de Ia Lespezi
"Lutărie" (N= 3).

utilizării lor (prin

CODUL TIPOWGIC

SIGLA PIESEI
LOCARE ACTUALĂ

3 . Industria materiilor dure animale

ale

·

·

piesă) . In

macro- şi micro-

cazul
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Industria materiilor dure animale în aşezările ...
4. MP lateral de cal (stylet), aparţinând
speciei Equus transylvanicus. Suprafeţele au
fost afectate aproape integral de acţiunea coro
zivă a rădăcinilor plantelor erbacee, care au
produs numeroase urme vennifonne specifice.
Arderea superficială (probabil accidentală) a
schimbat culoarea osului, care a devenit gri
deschis.

relor (/ B) şi al vârfurilor oblice (/ G) se intro
duc parametri morfometrici specifici părţii
active, precum: -LPA (lungimea părţii active);
-SOP (suprafaţa oblică principală); -SOS
(suprafaţa oblică secundară); -CD (calibru dis
tal= diametrul PD a vârfurilor la 10 mm de
ED) (6.1.-6.2.). Diversele raporturi între
dimensiuni se exprimă în indici (6.3.) precum:
· indice de alungire: reprezintă raportul dintre
lungimea totală iniţială şi lăţimea maximă, IA
= L tot./lăţ. max; indice de amenajare a vârfului
(oblic): reprezintă raportul dintre lungimea
părţii active x 100 şi lungimea totală, IAV (O) =
LPA x 100/L tot.; · în cazul pieselor de tip 1 B
şi 1 G, se calculează indicele de masivitate a
vârfului oblic, prin raportul dintre grosimea
maximă şi lăţimea minimă, IMVO = gros.
max./lăţ. min; 7. studiul tehnic include preci
zarea şi descrierea urmelor specifice primei
etape de fabricare: procedeele şi operaţiile de
debitaj (7.1.), respectiv de prelevare a unui seg
ment/fragment de materie primă şi de realizare
a formei brute. Prin segment se înţelege o parte
a piesei anatomice păstrând secţiunea întreagă;
fragmentul reprezintă o parte a piesei anato
mice păstrând parţial secţiunea naturală; · eta
pa a doua de fabricare (/asanarea) (7.2.)
include procedeele şi operaţiile de realizare a
detaliilor (atributelor) morfo-tehnice specifice:
ale părţii active; cele servind la fixarea în suport
sau pe o fibră: îngustarea părţii proximale, per
foraţii, şănţuiri, striaţii, crestături etc; reali
zarea decorului; · descrierea şi analiza urmelor
de utilizare (7.3.), includ localizarea pe piesă şi
definirea acestora, ca şi precizarea ipotetică a
operaţiei sau operaţiilor care le-au produs. În
general, precizarea funcţionalităţii piesei şi dis
cutarea ipotezelor de utilizare s-au rezervat
pentru analiza fiecărui tip, inclusă în partea a
doua a lucrăriii4.

5.1. PP/EP: armătură (vârf de suliţă)
lung cu baza simplă faţetată (de fasonare prin
PD/despicare ), păstrând parţial morfologia
anatomică a MP lateral, având EP convexă
neregulată, marginile convexe neregulate
divergente şi secţiunile poligonale neregulate.
Pe una din feţe se observă o incizie scurtă
oblică, produsă prin impactul unui tăiş litic,
probabil în cursul amenajării prin PD/despi
care a PP.
5.2.-5.3. PM, PD/ED: faţetate (de
fasonare prin Ra), margini rectilinii şi uşor con
cave convergente, vârf ascuţit (fracturat din
vechime pe un plan oblic), secţiuni poligonale
neregulate.

•

6.1. Generală: L tot. 151/132; PP 16/14;
PM 8/8; CD 5/4.
7.1. Debitajul: prelevarea MP probabil
prin PD.
7.2.1. Fasonarea PP: în scopul facilitării
fixării în hampă (coadă de lemn) s-a procedat
la micşorarea grosimii anatomice, respectiv la
amenajarea PP prin despicare/cioplire pe toate
feţele în sens proximal-distal; au fost astfel pro
duse mai multe faţete de morfologie neregu
lată, lungi de 25-38 mm şi late de 6-9 mm.
7.2. Fasonarea PM-PD/ED: parţială;
regularizarea suprafeţelor s-a făcut prin Ra,
detenninând faţetarea corpului piesei.

3. 2. Repertoriu

7.3. Urme de utilizare: fracturarea PD
s-a produs probabil în timpul utilizării; în aces
te condiţii, piesa a fost demontată din coadă
(hampă, tijă) şi abandonată, lungimea ei neper
miţând reamenajarea la parametrii funcţionali
optimi.

3. 2. 1. Armătură (vârf) de suliţă de os
BST 1
lAB

Il A2
rară nr. inventar

Fig. 2/1; 3/1-3.
1. Păunescu, 1996; Beldiman 1999, voi.
1, p. 170-173; voi. 2, p. 23-24, pl. 44/3.

7.4. Analogii: piesa de la Bistricioara
rămâne singura de acest tip cunoscută până în
prezent, nu numai pe teritoriul Moldovei din
tre Carpaţi şi Prut, dar şi în restul regiunilor
ţări i Datorită morfologiei şi morfometriei lor,

2. 1981 Caseta 1/11 la -1,90-2,00 m Vatră
Nivelul 1 (aurignacian).
3. Piesă fra§mentară-lipse� te ED

turată oblic în vechime.

:Idi!C!Vlllt! llffii:!H:Ijilfii COffi0�8 �i B�tiftH! fi Vfiffu-

: frac

.



rilor de diverse tipuri, mctapodiilc laterale de
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cal (stylete) s-au utilizat cu predilecţie în reali
zarea unor astfel de artefacte; cităm cu acest
prilej cazul piesei descoperite în situl de la
Ripiceni - "Stânca Ripiceni", nivelul 1 (aurigna
cian), prin cercetările lui N. N. Moroşan: este
vorba de piesa RPS/I 1 (tipul 1 AS) din reperto
riul recent elaborat al materialelor IMDA pale
olitice şi neolitice timpurii din România l 4a.
Tipurile 1 AS şi II A2 sunt specifice pentru cul
turile paleoliticului superior; explicaţia rezidă în
frecvenţa relativ mare a speciei Equus în bio
topurile regiunilor respective şi, evident, în
vânarea ei (probabil specializată) de către
comunităţile aurignaciene sau gravettiene.

5.2. PM: suprafeţele reprezentând cele
patru feţe neregulate ale piesei sunt afectate de
procesele de coroziune şi delitare/delaminare;
marginile lor sunt quasi-paralele, iar secţiunea
patrulateră neregulată. Pe FUST se observă
urmele cioplirii oblice în sens proximal-distal.
5.3. PD/ED: margini convexe convergente
neregulate; suprafeţe corodate şi modificate
prin debitaj (PD). Secţiune îngustată, biconvexă
asimetrică; extremitate convexă neregulată.
Piesă de formă generală paralelipipe
dică, având un capăt tronconic şi celălalt con
vex subţiat.

Ca analogii cunoscute în alte părţi ale
Europei menţionăm pe cele de Ia Cosăuţi, Re
publica Moldova (piese pe stylete de cal); mai
multe armături de suliţă aurignaciene de os cu
baza simplă (masivă) fasonată se cunosc de pe
teritoriul Franţei şi al Germaniei i 4b.

6.1. Generală: L 165; EP 62/50; PM
63/45; ED 61/43.
6.2. Martorul rezidual de tăiere: diam.
22/16; înălţ. 6; diam. şanţ: 6-7.
7.1. Debitajul: prelevarea unui segment
distal de defensă prin tăiere transversală,
aplicându-se metoda abraziunii liniare, respec
tiv a tăierii cu fibra sablată. Taierea a fost iniţi
ată pe FS, şanţul avansând circa 12 mm.
Schimbarea poziţiei de atac a fibrei s-a produs
succesiv pe feţele laterale şi pe FI. S-a realizat
astfel reducerea diametrului piesei cu circa 3/4.
Desprinderea s-a produs prin fracturarea mar
torului de tăiere (cep), aplicându-se flexiunea
bidirecţională.

3. 2. 2. Segment de defensă de mamut
LSP 1
MNIR

VAld
Nr. inv. 172 a/156.475

Fig. 5/1.
1. Bitiri, Căpitanu, 1972, p. 48; Bitiri
Ciortescu, Căpitanu, Cârciumaru, 1991, p. 1516; Bolomey, 1991, p. 273, 282, 294, fig. 7/4;
Beldiman, 1 996; Beldiman, 1999, voi. 1 , p. 247250; voi. 2, p. 5 1 -53, pl. 55.

7.2. Fasonarea: superficială şi parţială;
s-a aplicat pe FL!ST prin cioplire în sens proxi
mal-distal. Operaţia a avut probabil ca scop
regularizarea sau diminuarea grosimii segmen
tului.

2. 1963 Suprafaţa T1 (taluzare în malul
"Lutăriei") Caroul 13B Nivelul IV Strat Datare
aproximativă: 18.000 B.P.
3. Defensă de mamut (Eiephas primige
nius) - exemplar tânăr; piesă probabil de ori
gine alogenă în aşezare.

7.3. Urme de utilizare: nu sunt decela
bile. Probabil piesă aflată în curs de prelucrare.
Pe baza analogiilor cunoscute din literatura de
specialitate, piesa putea avea funcţionalitatea
de: unealtă (săpăligă); PA a unei arme de lovire
(secure); materie primă pentru piese de artă
mobilieră (statuete, podoabe). Segmentul de
defensă descoperit la Lespezi reprezintă pen
tru teritoriul României cea mai veche dovadă
de prelucrare a fildeşului. Situaţiile de folosire
a fildeşului în stare brută sunt cunoscute ante

4. Segment distal. Stare de conservare
precară, datorată proceselor de corodare şi
delitare/delaminare.

5.1. PP/EP: morfologie generală tron
conică neregulată aplatizată, reprezentând
suprafaţa de tăiere prin abraziune liniară (cu
fibra sablată); pe suprafaţa respectivă se obser
vă clar urmele şanţurilor succesive de traiecto
rie curbă şi secţiune semicirculară. În centru se
păstrează martorul reziuual (ccpul, pcdiculul) ,

rior (ex. cazul complexelor musteriene de tip

::iJl!i'l!VW\:: a�

specific �n cazul aplicării acestiil procedeu

li! Riri��ni - ::lzvBr::)D sau izBI!U

în cadrul palcoliticului superior est-carpatic

tehnic de debitaj. Secţiune pentagonală ncrc
gulată, având colţurile rotunjite. Pe FS se ob
servă o portiune a suprafeţt!i anatomice curbe a
uefenst:i, ind icând un diametru anatumic al
acesteia de circa 65 mm.

(exemplu: segmentele brute de fildeş de ma
mut descoperite în nivelul gravettian Jb de la
Ripiceni- "Izvor" şi în nivelul graveltian III de la
Mituc - "Malul Galbcn")I6. În al uoilca râ n d ,

6

www.cimec.ro / www.mncr.ro

Industria materiilor dure animale în aşezările ...
această piesă pare a documenta în premieră
pentru Europa, la un nivel cronologic foarte
timpuriu ( ± 18.000 B.P. ), cunoaşterea şi apli
carea metodei complexe de debitaj prin tăiere
transversală cu fibra sablată. Procedeul este un
tip particular al debitajului prin uzură, studiat
în detaliu de arheozoologii francezi F. Poplin şi
A. Billambozt7. Etapele lui tehnice sunt ilus
trate schematic în fig. Acest procedeu începe să
fie documentat mai frecvent pe parcursul epo
cii mezolitice, fiind aplicat în debitajul cornului
de cerb; la noi se cunosc descoperirile de la
Ostrovul Corbului şi Drobeta Tr. Severin/
Schela Cladovei'B. În aşezările neoliticului tim
puriu, metoda se utiliza în mod curent la deta
şarea epifizelor oaselor lungi; cităm cu acest
prilej piesele descoperite în aşezările de la
Cârcea-"Hanuri", Cârcea-"Viaduct", jud. Dolj;
Grădinile-"lslaz", jud. Olt; Cluj-Napoca/Gura
Baciului, jud. Cluj19.

5.1. PP/EP: morfologie anatomică ne
modificată; secţiune ovală.
5.2. PM: morfologie anatomică nemodi
ficată; secţiune ovală.

5.3. PD/ED: morfologia anatomică a
axului (inclusiv a bazei) nemodificată; secţiune
de formă ovală. R1 a fost înlăturată prin tăiere
de la bază. PA a fost amenajată prin tăierea R2
la circa 112 proximală din lungime şi ascuţită
prin raclaj şi cioplire, dobândind o morfologie
ascuţită în plan NP. Margini rectilinii quasi
paralele în plan şi convexe convergente în pro
fil. ED convexă neregulată (de debitaj) în plan
şi rectilinie în profil. Pe suprafaţa FP, relativ
lisă se observă foarte bine urmele de cioplire.
Pe FA s-a produs prin debitaj (flexiune) o
desprindere axială amplă, lungă de circa 80 mlll
şi cu lăţ. max. de 20 mm, suprapusă de alte
două desprinderi axiale mai mici (L: circa 25
mm, Iăţ.: 7-10 mm), produse prin impact în tim
pul utilizării. Pe FM/ED se observă o porţiune
lisă de circa 20/10 mm, păstrând urmele speci
fice operaţiei de raclaj axial (serii de striuri uni
forme, fine, rectilinii, paralele, dispuse în fasci
cule ). Secţiunea ED este rectangulară (de
fasonare). PA este orientată transversal pe di
recţia axului principal al piesei.

7.4. Analogii: dintre artefactele apropi
ate morfologic descoperite în Europa le men
ţionăm pe cele din siturile gravettiene sau
plasate la acelaşi palier cronologic de la:
.
Grubgraben, Austria; Costeşti 1, Republ i ca
Moldova; Goncy, Kostenki 1-Poljakov,
Kostenki 4 (Alexandrov-skaja), Ucraina;
Borsevo 2, Timonovka, Rusia; P111e dmost,
Cehia2D.

6.1. Generală: L tot. 380; PP 43/33; PM
45/34; PD (baza axului) 48/38.

IIDlc
Nr. inv. 256/156.343

LSP2
MNIR

6.2. PA: L 90; diam. max. 45/40; ED 25/
14; LPA circa 40; unghiul PA ±20°.

3. 2. 3. Secure - ciocan

Fig. 4/1.

6.3. Indici: IA 7,91 .

1. Bitiri, Căpitanu, 1 972, p. 55-58; Bitiri
Ciortescu, Căpitanu, Cârciumaru, 199 1 , p. 161 7; Bolomey, 1 99 1 , p. 276, 293, fig. 6/3; p. 295,
fig. 8/1; Beldiman, 1 999, voi. 1, p.l86-190; voi.
2, p. 53-55, pl. 56.

7.1.1. Debitajul axului: prelevarea a
circa 112 proximală a axului prin tăiere la ni
velul R3 (centrale). Procedeul tehnic aplicat a
fost PD pe circumferinţă, urmată de fracturare/
flexiune. R 1 a fost înlăturată prin acelaşi pro
cedeu al PD şi al fracturării/flexiunii.

2. 1967 S 1 Nivelul III Strat Datare:
18.110 ± 300 B.P. (Bln-806).

7.1.2. Debitajul R2: tronsonul scurt păs
trat, pe care s-a amenajat PA, indică tăierea R2
(andouiller de glace sau "raza ochiului") la circa
1 /2 din lungime prin acelaşi procedeu al PD pe
circumferinţă, urmată de fracturare/flexiune.
Pe FP s-a produs în acest fel o desprindere axi
ală amplă (vezi supra, 5.3.).

3. Corn de ren căzut (bois de massacre),
ax ST-exemplar matur mascul.
4. Piesă fragmentară; R1 a fost frac
turată recent şi lipită, iar PP în vechime. pe
circa 2/3 din diametru. Din raţiuni de conser
vare, piesa a fost impregnată în baie de nitrol�c
în acetonă, care nu a modificat însă morfologm
suprafeţelor. Pe PM şi PD (suprafaţa �l �i) se

7.2. Fasonarea: amenajarea PA pe circa
1/2 proximală a R2 pe o lungime de circa 40
mm pe FP (prin cioplire axială oblică în se 1_1s
proximal/llistal) �i circa 20 mm pc FM (P rif!
.

observă urme de impact recente (lov1tun ale
unui tăiş metalic, prohahil de şpaclu sau ele

cazma, produ se în timpul

raclaj axial). FA a rămas b1:uta de dcb1taJ
(desprindere de fracturare/flexlUne).

degajării).
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plare ). Autorul cercetărilor a presupus de la
început funcţionalitatea lor de securi-ciocan,
pe baza analogiilor cu piesele descoperite în si
turi din Europa Occidentală, Centrală şi Es
tică25. Alte exemplare provin din aşezarea gra
vettiană de Ia Cotu Miculinţi-"Gârla Mare", jud.
Botoşani, fiind considerate de dr. M. Brudiu
drept unelte compozite, folosite ca târnăcop
ciocan sau dublu-târnăcop; partea lor activă ar
fi fost constituită de o piesă de lemn sau de
silex, inserată în porţiunea golită de ţesutul
spongios al axului sau a razei. După acelaşi cer
cetător, astfel de unelte se foloseau la "săpare
sau despicare" sau la spartul gheţii în vederea
pescuirii pe timp de iarnă "la copcă" în apele
Prutului26. În opinia mea, o astfel de încadrare
tipologico-funcţională nu este susţinută cu o
argumentaţie suficientă. Din ilustraţia aferentă
materialelor publicate se observă că majori
tatea pieselor o reprezintă percutoarele, folo
site foarte probabil în debitajul silexului şi
securile-ciocan de tip Lyngby, arme de lovire
descrise deja în mod detaliat; unele operaţii
evocate mai sus ( despicare, spargerea gheţii,
"extragerea"f'exploatarea" silexului) nu se pot
realiza cu ajutorul uneltelor din corn de ren,
prea puţin rezistente în raport, spre exemplu,
cu acelea litice de mari dimensiuni.

7.3. Urme de utilizare: ED are o mor
fologie generală convexă şi colţurile rotunjite
foarte probabil prin utilizare. PD prezintă pe
FP două planuri de fractură de impact, supra
punând desprinderea de debitaj menţionată
supra, 7.1 .2. Aceste desprinderi aşchiale secun
dare sugerează folosirea piesei prin percuţie
lansată, aplicată pe o suprafaţă relativ dură.

Pe suprafaţa de desprindere a bazei axu
lui (medalionul) nu se pot observa nici un fel de
urme de folosire (de impact, tocire etc.), ceea
ce denotă faptul că piesa nu avea decât o PA,
posibil cu rol polifuncţional. Astfel, în cazul de
faţă nu se poate admite funcţionalitatea dublă
cu două PA (ciocan-târnăcop, târnăcop dublu),
propusă de unii cercetători pentru aceste
piese21 . În literatura de specialitate, ele se în
cadrează în categoria tipologică a armelor de
lovit, sub numele de secure, secure-ciocan, se
cure în formă de T, secure de tip Lyngby22.
Rolul lor funcţional probabil era acela de armă
de vânătoare pentru omorârea renilor, răniţi cu
ajutorul armelor de aruncare sau hăituiţi spre
locuri mlăştinoase, special amenajate (ţarcuri,
capcane de tipul gropilor ş.a.) sau Ia traver
sarea cursurilor de apă în cadrul migraţiilor
sezoniere pe trasee constante. Interesante ana
logii în acest sens au oferit tacticile aplicate în
vânarea renului polar de către comunităţile
siberiene de la sfârşitul secolului trecut şi înce
putul secolului nostru23.

Dintre descoperirile făcute în spaţiul
european, menţionez pe acelea de la: Cosăuţi,
Republica Moldova; Teltwisch, Ahrensburg,
Salzgitter-Lebenstedt, Langenfelde, Odensee,
Germania; Norre Lyngby, Danemarca; Sâgvâr,
Ungaria; Sungir', Rusia; Dobranieevka, Ucra
ina; Eulatova 1, Pavlov 1 , Cehia27.

În aceeaşi ordine de idei, ca argument
pentru funcţionalitatea de armă cinegetică de
lovire a pieselor în discuţie, reamintim desco
perirea sugestivă în situl de la Ahrensburg,
Germania, a unui fragment de neurocraniu de
ren, având o leziune fatală de origine antro
pică, respectiv o perforaţie de formă ovală
alungită, produsă foarte probabil prin lovire cu
o secure-ciocan din corn de ren, categorie tipa
logică frecventă între artefactele din MDA descoperite în aşezare24.

Potrivit clasificării tipologice recent
elaborate pe baza analizei complete a pieselor
cunoscute la noi şi în restul Europei, grupa
tipologică a armelor de lovire din corn de ren
(II D) include următoarele tipuri: 1. cu PP
lungă pe ax (secure de tip Lyngby); 2. cu PP pe
rază (ciocan): a. cu PA convexă (neascuţită);
b. cu PA orientată longitudinal (axial) în raport
cu axul suportului; c. cu PA orientată transver
sal în raport cu axul suportului.

·

7.4. Analogii: acestea sunt foarte nume
roase şi acoperă din punct de vedere cultural
cronologic mileniile 25-10 B.P., respectiv cul
turile aparţinând marelui complex gravettian şi
cele paleolitic-finale/mezolitice din jumătatea

În privinţa parametrilor morfo-tipologi
ci definitorii ai securii-ciocan (securii de tip
Lyngby) trebuie menţionat faptul că, în mod
cons ta nt , PP şi PM sunt l un gi şi const i tu i t e d e
segme n tu l proxima! al axului, respectiv de
partea cuprinsă între Rl/R2 şi R3. PA (PD)

nordică a Europei.

Pc teritoriul Romfmiei, pTimele piese
similare au fost d escope ri te de prof. N. N.
Moroşan in n ivel u ri k : III 1;1i V ale situlu i gra vet
tian (astăzi distrus) de In R i picen i , punclul
"Stânca Ripiceni", jud. Butu�ani (două exem-

este
R2,

reprezentat;i invariabil de 1/2 proximală a
amenajată (ascuţită) pe una sau mai multe

fcţc28.
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Nr. inv.

MNIR

7.1.2. Debitajul R2: morfologia convexă
neregulată a extremităţii şi planul de fractură
oblic lung indică înlăturarea 1/2 distale a R2
prin fracturare/flexiune în sens lateral/median.

1811156.338

3. 2. 4. Percutor

7.2. Fasonarea: pe FL a PP (respectiv, a
R2) se observă pe întreaga lungime păstrată o
plajă de raclaj superficial, lată de 15-20 mm,
care a conferit suprafeţei respective un aspect
uşor oblic. PA a rămas nemodificată tehnic.

Fig. 4/3.
1. Bitiri, Căpitanu, 1 972, p. 55-58; Bitiri
Ciortescu, Căpitanu, Cârciumaru, 1991, p. 1617; Bolomey 1991, p. 293, fig. 6/4; Beldiman,
1999, val. 1 , p. 127-128; vol. 2, p. 55-56, pl. 68.

7.3. Urme de utilizare: pe suprafaţa
medalionului se păstrează urme de impact bine
marcate, sub forma unor mici adâncituri, unele
suprapuse şi dispuse neregulat. Pe circumfe
rinţa medalionului se observă alte urme de im
pact, respectiv mici desprinderi ale compactei,
dispuse axial şi oblic.

2. 1963 S V Caroul H 27 Nivelul III
Strat Datare: 18. 1 10 ± 300 B.P. (Bln-806).
3. Corn de ren căzut, ax ST-exemplar
matur mascul.
4. Piesă fragmentară - lipseşte capătul
R2, fracturat recent. Piesa a fost impregnată în
baie de nitrolac, în acetonă; tratamentul s-a
impus din cauza precarităţii stării ei de conser
vare şi nu a modificat morfologia suprafeţelor.

Toate aceste urme caracterizează piesele
din MDA utilizate ca percutoare pentru de
bitajul materialelor litice de bună calitate
(silex, obsidiană etc.). Cu toate acestea, nu se
pot exclude şi utilizările complementare/secun
dare ca armă de lovire, motiv pentru care piesa
a fost inclusă atât în grupa tipologică a armelor
de lovire (/ D), cât şi în cea a uneltelor, respec
tiv a percutoarelor (/ C).

5.1. PP/EP: este constituită de 1/2 proxi
mală a R2; morfologie anatomică uşor modifi
cată pe FL prin fasonare superficială (raclaj
axial); secţiune ovală şi subovală. EP a fost
fracturată recent, astfel că morfologia şi urmele
specifice de debitaj nu s-au păstrat.

În această din urmă privinţă, desco
perirea în situl celebru de la Laugerie Haute
Ouest, Franţa, a unei piese atribuite culturii
solutreene, păstrând numeroase microaşchii de
silex încastrate pe· suprafaţa medalionului şi
puse în evidenţă de Fr. Bordes prin examinare
în microscopic de mică putere a adus argu
mente definitive pentru funcţionalitatea predi
lectă de percutor litic a acestor artefacte29.

5.2. PM: considerată în mod convenţio
nal. Este constituită de o porţiune a axului, tă
iată transversal prin PD/fracturare-flexiune.
Extremitate de formă convexă (de debitaj),
secţiune ovală (anatomică).
5.3. PD/ED: păstrează morfologia
anatomică a axului, nemodificată prin
debitaj/fasonare. ED (medalionul) are forma
convexă specifică axului provenind de la mas
cutii adulţi. Singurele modificări morfologice
( desprinderi axiale de impact scurte, discon
tinui, produse pe circumferinţă) se localizează
la nivelul medalionului şi se datorează folosirii
prin percuţie lansată repetat .

Piesa de la Lespezi se numără printre
puţinele percutoare paleolitice din MDA
descoperite în România, care beneficiază de o
încadrare marfa-funcţională aproape certă,
bazată pe analiza comparativă detaliată a
urmelor de uzură. Să mai remarcăm, în acest
context, încă o dată, că nivelurile V-II ale aşe
zării de la Lespezi au prilejuit descoperirea
unor arii de debitaj al materialelor litice, din
care nu lipsea silexul.

6.1. Generală: L 210; diam. PP 35/28;
diam. PM 40/38.
6.2. PA: L 70; diam. 50/48.

Este de subliniat faptul că, datorită con
diţiilor de prezervare, de cele mai multe ori
precare (piese fragmentare sau fragmente),
identificarea tipologie-funcţională a percutoa
relor se dovedeşte uneori dificilă.

7.1.1. Debitajul axului: prelevarea părţii
bazilare a axului, păstrând circa 1/2 PP a R2.
Axul a fost tăiat la circa 300 mm de bază prin
PD oblică aplicată pe FP şi FL, urmată de frac
turarc/flcxiune.

Rl

a

fosl înlăturată pri n ace

Percu to a rel e p aleolitice din corn de ren
(grupa tipologică 1 C) se realizau în două vari-

leaşi procedee tehnice.
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ante morfologice, atestate prin descoperiri de
epocă: 1. cu PP scurtă, constituită de 1/2 proxi
mală a R2, axul fiind tăiat la o distanţă faţă de
medalion variabilă (până la 100-120 mm) cazul
piesei descoperite la Lespezi; 2. cu PP/PM con
stituită de un segment proxima! scurt al axului,
R2 fiind tăiată, în general, de la bază; 3. pe
bază de ax de com3o.

tele publicate de descoperitor, lucrarea prezen
tă inserează rezultatele observaţiilor detaliate
legate de aspectele tehnologice, respectiv dece
larea urmelor de fabricare (prin cioplire/despi
care şi raclaj axial intens), ca şi a celor de folo
sire (fracturarea la nivelul părţii distale). Toto
dată, trebuie remarcat în acest context faptul că
în articolul citat al dr. Al. Păunescu se vorbeşte
(în mod eronat, făcându-se confuzia cu urmele
de raclaj, care sunt nete) de aplicare a proce
deului şlefuirii la amenajarea părţii distale
(active)33. Asupra restului descoperirilor de
armături de suliţă paleolitice (din os şi corn de
ren) de pe teritoriul României nu mai este
cazul să insistăm cu acest prilej; recent, acestui
subiect i-au fost rezervate două lucrări33a.

7.4. Analogii: printre analogiile din
România menţionez piesele descoperite în
aşezările gravettiene de la Ripiceni, punctul
"Stânca Ripiceni" (primele de acest gen sem
nalate pe teritoriul României) şi Cotu Miculinţi
-"Gârla Mare", jud. Botoşani (cele mai nume
roase)3I.
Analogiile din Europa datează înce
pând cu aurignacianul şi terminând cu mezo
liticul; citez aici piesele provenind din siturile:
Andernach, Geissenklosterle, Gonnersdorf,
Kettig, Taubach, Germania; Laugerie Haute
Ouest şi Solutre, Franţa; Serinya, Spania;
Mezin, Rusia; Sagvar, Ungaria32.

Alături de armăturile pentru proiectile
grele (vârfuri de suliţă, harpoane) şi bastoanele
perforate, atestate prin descoperirile deja
foarte cunoscute din siturile gravettiene de la
Cotu Miculinţi-"Gârla Mare" şi Crasnaleuca
"Stanişte"34, piesa LSP 2 a permis izolarea certă
si studierea directă exhaustivă a unui alt ele
� ent de echipament cinegetic din MDA, uti
lizat în mod curent de comunităţile gravettiene
ale vânătorilor care populau Moldova Centrală
pe la 18.000 B.P. Importanţa publicării detali
ate a acestei piese este cu atât mai mare cu cât
descoperirile similare fie s-au pierdut definitiv
în condiţii neelucidate (cazul descoperirilor de
la Ripiceni-"Stânca Ripiceni"), fie nu sunt încă
accesibile studiului direct şi complet, potrivit
imperativelor metodologice actuale (cazul
descoperirilor de la Cotu Miculinţi-"Gârla
Mare").

4. Concluzii. Sinteză tehnică
Studiul complet şi complex al IMDA din
aşezările paleolitice de la Bistricioara şi Les
pezi a permis îmbogăţirea repertoriului (încă
redus) al descoperirilor de acest gen, nu numai
pentru teritoriul Moldovei dintre Carpaţi şi
Prut, dar şi la scară naţională şi chiar macro
regională. Totodată, el a prilejuit form � lare a
.
unor precizări privind tipologia şi funcţiOnali
tatea uneltelor şi armelor din os şi corn de ren
(respectiv, a armătu�ii de suliţă, a percut�rului
.
şi a securii-ciocan). In ceea ce pnveşte ptesele
din corn de ren, datele puse în lumină şi con
cluziile formulate mai sus fixează baza de com
paraţie pentru încadrarea tipologico-fu�cţi�
nală a restului artefactelor cunoscut pe tenton
ul României, respectiv în spaţiul geografic din
tre Carpaţi şi Prut şi provenind din situri cu
acelaşi specific paleoecologic şi paleoecono
mic, aparţinând vânătorilor de ren şi alte ma
mifere din aria periglaciară (Ripiceni-"Stânca
Ripiceni", Cotu Miculinţi-"Gârla Mare").

Piesa LSP 3 a prilejuit, pentru prima
dată, pe baza aceloraşi date oferite de studiul
direct exhaustiv, definirea tipologico-funcţio
nală aproape indubitabilă a unei unelte folosite
în debitajul materialelor litice, rar atestate
între descoperirile paleolitice de la noi. Ea
aduce contribuţii directe la cunoaşterea carac
teristicilor tehnologice ale debitajului în cadrul
culturii gravettiene (cu precădere a silexului),
respectiv, aplicarea curentă a metodei percuţiei
direct cu percutorul mai puţin dur (percuteur
tendre)35•

Piesa BST 1 documentează prezenţa
unui tip nou în cadrul gamei armăturilor de
s u l iţă ale palcoliticului superior di n România în
general şi aurignaciene în special: este vorb a de

viirrul de os cu

importanţă particulară o prezin tă
până la momentul actual, ca
reprezintă primul obiect de fildeş de mamut
cunoscut pe teritoriul României, prelucrat cu
intenţia teh-nică manifestă de re alizare a unor
p iese de artă mobilieră, podoabe sau, eventual,
u nel te . Acest artefact documcntează, totodată,
O

pi e s a LSP 1 ;

baza simplă rasonată (Il A2),

�

d at abil pe la 25.000 B.P. Acesta reprezint , dc � 
camdată, s in gu r u l exemplar cunoscut pană m

prezent în aşczările paleolitice de pc vcrsantul
estic al Carpaţilor (până la Siret). Faţă de da-
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cunoaşterea şi aplicarea perfectă, deja la
nivelul pa/eoliticului superior, a procedeului
tehnic sofisticat de tăiere prin metoda abraziu
nii liniare. Potrivit datelor culese din literatura
de specialitate avută la dispoziţie, acest pro
cedeu nu pare încă atestat atât de timpuriu
nicăieri în Europa, fie Occidentală, Centrală
sau de Est, descoperirea de la Lespezi fiind
foarte probabil, pe această linie, o prioritate a
domeniului şi ilustrând progresul tehnologic
înregistrat în epocă în prelucrarea MDA.

gby) gama cunoscută actualmente a armelor
folosite de vânătorii gravettieni. Stabilirea
funcţionalităţii ipotetice a artefactelor permite
argumentarea practicării unor ocupaţii speci
fice, atât e.xtra-sit (cazul vânătorii), cât şi intra
sit (prelucrarea MDA; debitajul materialelor
litice - legat, între altele şi de activităţile
cinegetice sau conexe-pregătirea/recondiţio
narea echipamentului cinegetic, respectiv a
armăturilor litice şi a suporturilor din lemn afe
rente).

Piesele discutate în rândurile de mai sus
evidenţiază într-o manieră concretă aspecte ale
prelucrării MDA: alegerea materiei prime
( osul-metapod lateral de cal; cornul de ren,
eventual fildeşul de mamut); procedeele de
bitajului şi ale fasonării (percuţia directă, cio
plirea oblică, fracturarea prin percuţie directă
sau prin flexiune, tăierea prin metoda abraziu
nii liniare, raclajul ruda!). Repertoriul tipologie
decelat este relativ sumar, dar clar definit în
lumina rezultatelor expuse cu acest prilej. El a
îmbogăţit cu două elemente certe (vârful de os
cu baza simplă fasonată şi securea de tip Lyn-

În gama tipologică a IMDA din aşezările
discutate se constată nesemnalarea unor cate
gorii frecvente, banale în cadrul diverselor cul
turi preistorice şi nu numai, cum sunt, spre
exemplu, vârfurile de os de tipul curent al
străpungătoarelor (grupa tipologică l A). Ab
senţa lor poate sugera, o dată în plus, durata
scurtă a ocupării siturilor, şi, subsecvent, ca
racterul acestora (killing sites ) - folosite exclusiv
cu ocazia vânării mamiferelor care populau
sezonier sectorul submontan/subcarpatic - dep
resionar al văii Bistriţei sau pendulau între vale
şi culmile Carpaţilor, pe ambii versanţi.

·

·
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Lista tabelelor
situri paleolitice din Moldova cu descoperiri de piese IMDA..
Bistricioara-"Lutărie": date radiometrice (după Păunescu, 1 998, p. 130).
Tabelul nr. 3: Lespezi-"Lutărie": repartiţia pe niveluri a speciilor (după Bolomey, 1991, p. 273).
Tabelul nr. 4 (histogramă): Lespezi - "Lutărie": repartiţia speciilor pe niveluri-numărul resturilor (după Bolomey,
Tabelul nr. 1 :
Tabelul nr. 2:

1991,

p.

273).

Tabelul nr. 5:

Lespezi-"Lutărie": situatia cantitativă a coarnelor de ren descoperite în nivelurile gravettiene (după Bolomey

Tabelul nr. 6:

ciclul evolutiv al coarnelor de ren (după Bolomey, 1991, p. 274).

1991,

p. 275).

Lista figurilor
Fig. 1 Sectorul central

al Carpatilor Răsăriteni: locarea siturilor paleolitice de la Bistricioara-"Lutărie", jud. Neamt şi Lespezi
"Lutărie", jud. Bacău; speciile de mamifere cuaternare (cal, ren, mamut) care au furnizat materiile prime utilizate în
realizarea IMDA.
Fig. 2 Bistricioara-"Lutărie": 1 armătură de suliţă de os; 2-3 provenienta materiei prime (metapod lateral/sty/et de cal-Equus
sp.; desen de Gilles Tosello, cf. Olive, Pigeot, Taborin, 199 1 , p. 33).
Fig. 3 Bistricioara-"Lutărie": 1 armătură de suliţă de os-vedere generală; 2 detaliu al părţii mezi ale (PM)-fatete rezultate prin
aplicarea operatiei de raclaj axial; 3 detaliu al părţii/extremităţii distale (PD/ED), fracturate oblic (probabil prin folosire). A
se observa suprafeţele puternic afectate de agenţi taphonomici (acizii humici şi acţiunea corozivă a rădăcinilor plantelor ier
boase).
Fig. 4 Lespezi-"Lutărie": 1 secure-ciocan de tip Lyngby din corn de ren (LSP 2); 2 provenienta materiei prime: 3 percutor din
corn de ren (LSP 3).
Fig. 5 Lespezi-"Lutărie": 1 piesă pe segment de defensă de mamut (LSP 1); 2 provenienţa materiei prime (desen de Gilles
Tosello, cf. Olive, Pigeot, Taborin, 1991, p. 33); 3-4 reconstituirea grafică a aplicării procedeului tăierii transversale prin abra
ziune liniară (cu fibra sablată)-A după Kokabi, Schlenker, Wahl, 1 994, p. 22, fig. 15).
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Resume
L'industrie des matieres dures animales dans les sites pateolithiques situes sur le versant Est des Carpates
L'ouvrage propose en premiere une analyse typologique el technologique complete d'un petit lot (N tota/=4) d'objets
pateolithiques en matiere dure animale en provenance de deux gisements de Moldavie Centrale (Roumanie).
Le site paleolithique de Bistricioora- "Lumrie'� dep. de Neamţ est localise sur la val/ee de Bistriţa, dJJns la depression de
Ceahlău. Les recherches archeologiques recentes ont ete conduites par dr. Al. Păunescu (1 980-1984). Parmi les decouvertes du pre
mier niveau (aurignacien moyen) se trouve un objet en matiere dure animale: il s'agit d'une pointe de SDgQie sur metapode sec
ondaire de cheval, appartenant au type < <a base raccourcie > > (L. Mons, 5. Fiche Sagaie a base mccourci. In: H. Delporte, J.
Hahn, L. Mons et a/ii, Fiches typologiques de findustrie osseuse prehistorique-responsable: H. Camps-Fabrer. Cahier /. Sagaies,
Aix-en-Provence, 1988). Cest le seul objet de ce type de Roumanie connu jusqu'aujourd'hui et date autour de 25 Ky B.P. (voir
Păunescu, 1996). Sa partie proximale a ete amenagee par entaillage; le fut et la partie distale sont facenes et portent des evidentes
traces de raclage axial.
Les fouilles archeologiques effectuees entre 1962 et 1969 dans le site du Paleolithique superieur de wpezi "Luliirie", dep.
de Bacău, situe sur la val/ee de la riviere Bistriţa (appartenant a la cu/ture du Gravettien evolue et date autour de 18.000 ans B.P.)
ont mis au jour les vestiges d'un campement saisonier (ocupe en plusieurs reprises) des chasseurs de renne el (secondJJirement)
d'autres herbivores (equides, bovides).
Parmi les restes d'occupation se trouvent trois artefacts en matieres dures animales (ivoire, bois de renne) qui font fobjet
du present etude. 11 s'agit, premierement, d'une piece en ivoire (LSP 1-le type V A l d), decouverte dans le niveau 1Y, representant
un tronfon de defense de mammouth, debile a fextremite proximale par abmsion lineaire (en utilisant de la ficelle et/ou du tendon
animal sabie). L 'objet, portant aussi sur ses parties mesiole et distale des tmces de fafonnage par entaillage, est le seul artefact d'âge
pateolitique connu jusqu'tl present sur le territoire de la Roumanie et qui montre, d'une maniere indubitable, soit fintention tech
nique de tmnsformation du tronfon de difense en vue de fabrica/ion des objets utilitaires, de parure ou d'art mobilier, soit constitue
un outil fini (comme les parties actives des haches, anestees dans d'autres sites du Pateolithique superieur d'Europe Centmle el
Orientale.
A favis de fauteur, la decouverte de Lespezi documente, d'une maniere encore singuliere (ou, en tout cas, tres rarement
renconm!e dans faire europeenne au Pateolithique superieur), le cas de futilisation de la methode de sciage par abmsion lineaire
(a la ficelle). Pour la Roumanie, cette methode particuliere de debitage est attestee a fechelle plus large dans le Mesolithique des
Portes de Fier du Danube (la cu/ture de Schela Cladovei/Lepenski Vir) el appui dans les civilisations du Neolithique ancien (voir
la civilisation de Stareevo-Cf4). Dans ce point de vue, la decouverte de Lespezi constitue une contribution importante a la con
naissance du progres technologique en domaine de findustrie pateolithique des matieres dures animales.
Les pieces en bois de renne, recuperies dans le niveau III, sont une luJche de type Lyngby, utilisees tres probablement
comme arme de chasse-casse-tete (LSP 2) et un marteau ou perr:uteur tendre (LSP 3-le type 1 C2!11 Dl c). Les deux objets sont
travailles sur la partie proximale du bois, reservant le medaillon. Etant donnees que d'autres artefacts similaires de Roumanie ne
sont pas (ou plus) accesibles a fetude directe et exhaustive, les pieces de Lespezi ont offert foccasion privilegiee de faire des con
statations importantes regardent les aspects technique de la fabrica/ion el de futilisation par /'examen des surfaces el des macro
/microtmces en microscopie optique (au binoculaire). On a pu deceler fapplication de fentaillage el de la fractumtion parflexion
ou par percussion directe lancee (comme me-thodes de debitage); le raclage et le fendage pour famenagement de la partie active
le cas de la hache de type Lyngby (comme methodes de fafonnage). Les artefacts en bois de renne documentent les aspects de la
paleoeconomie des chasseurs gravettiens de la Moldavie Centrale: des activites specifiques qui sont deroutees extm-site (la chasse
du renne et/ou a d'autres herbivores) et intm-site aussi (la taille des materiaux lithiques-gres siliceux, silex).
Les artefacts de Bistricioara et de Lespezi augmentent le repertoire (encore pauvre) des decouvertes de /'industrie osseuse
pateolithique de la Roumanie.
-

Liste des tableaux
1bbleau no. 1: les sites du Pateolithique superieur de Moldavie ayant livre des objets en matieres dures animales.
'lhbleau no. 2: Bistricioam-"Lutărie": dates radiometriques (d'apres Păunescu, 1 998, p. 130).
Tableau no. 3: Lespezi-"Lutărie": la distribution des especes animales dans les niveaux du site (d'apres Bolomey, 1991, p. 273).
Tabletlll no. 4 (hystogramme): Lespezi-"Lutărie": la distribution des especes animales dans les niveaux du site -le nombre des restes

(d'apres Bolomey, 1991, p. 273).
'lhbletlll no. 5: Lespezi-"Lutărie": la distribution des bois de renne dJJns les niveaux graveniens du site (după Bolomey, 1991, p. 275).
Tabletlll no. 6: Lespezi-"Lutărie": le cycle annuel des bois de renne (după Bolomey, 1991, p. 274).
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Explication des figures
Fig. 1 Le tronc;on central des Carpates Orientales: la localisation des sites paleolithiques de Bistricioara et de Lespezi; les
especes qui ont foumi les matieres premieres pour ('industrie osseuse (cheval, renne, mammouth).
Fig. 2 Bistricioara-"Lutărie": 1 pointe de sagaie en os (metapode lateral de cheval); 2 - 3 l'identification specifique et
anatomique de la matiere premiere (d'apres Olive, Pigeot, Taborin, 1991, p. 33).
Fig. 3 Bistricioara-"Lutărie": 1 pointe de sagaie en os-�ue generale; 2 detail de la partie mesiale (facettes de raclage axial); 3
detail de la partie distale, fracturee obliquement (probablement par usure fonctionnelle).
Fig. 4 Lespezi-"Lutărie": 1 hache-marteau de type Lyngby-LSP 2 (bois de renne); 2 1'identification specifique et anatomique
de la matiere premiere; 3 percuteur en bois de renne-LSP 3.
Fig. 5 Lespezi-"Lutărie": piece sur tronc;on de defense de mammouth-LSP 1; 2 1'identification specifique et anatomique de la
matiere premiere (d'apres Olive, Pigeot, Taborin, 1991, p. 33); 3-4 proposition de reconstitution du < < schema operatoire> =t
du procede technique de sciage par abrasion lineaire (sciage transversal a la ficelle sablee) (A d'apres Kokabi, Schlenker,
Wahl, 1994, p. 22, fig. 15).

Corneliu Beldiman
Dr., Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir", Facultatea de Istorie,
Bucureşti, Splaiul Unirii Nr. 176, Sector 4 Tel. 041!330.79.1 1/141; 041!330.92.30

Tabelul nr. 1
Situri paleolitice din Moldova cu descoperiri de piese aparţinând IMDA

SITUL

CULTURA
Aurignacian
Gravettian

Zona

Prutului

Mitoc-"Malul Galben"
Mitoc-"Valea Izvorului "
Ripiceni-"Stânca Ripiceni"
Cotu Miculinăi -"Gârla Mare"
Crasnaleuca -"Stanişte "
Mitoc-"Malul Galben"
Ripiceni-"Stânca Ripiceni"

Zona

Total

subcarpatică

Bistricioara-" Lutărie "

4

Lespezi-"Lutărie "

5

Tabelul nr. 2
Bistricioara-"Lutărie": date radiometrice (după Păunescu, 1998, p. 130)

Sit/ Nivel/ Casetă
Bistricioara -"Lutărie"
Nivel 1 Caseta H/11
Bistricioara -"Lutărie"
Nivel 1 Caseta H/11
Bistricioaru -"Lutărie"
Nivel 1 Casetele 1/11 -J/11

Bistricloara -"Lut�rie"
Nivel 1 Ca!ielele 1/11 ·J/11

Lab

B.P.

GrN-1 1586

24.760 ± 170

GrN-10529

24.100 ± 1300

GX-8844

27.350 +2100/ - 1 500

Datare incorectă

GX-8845

23.560 + 1 1 50/-980

Datare imprecisă
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Observaţii

Datare probabil
corectă
Datare probabil
corectă
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Tabelul nr. 3
Lespezi-"Lutărie": repartitia pe niveluri a speciilor (după Bolomey, 1991, p. 273)
SPECW
NIVEL

Ramzii'er tarandus L.
Eouus so.
Bos/Bison
Bison oriscus Boi
Alces a/ces L.
Cervidae
(Mel!alocerus)
Tichorinus
antiauitatis Blb.
Elephas primigenius

Piese

Blb.

Canis luous L.
cf.Gulo J!Ulo
UDUS SD.
Castor liber L.
Cf. Marmota sp.
Total

NMI:

VI

4
4
2
2
2

NMI

1
1
1
1
1

V + IV

NMI

Piese

12
9
2

90
73
12
8

1

III

60
50
16
4
8

2

2

2

1

4

1

Piese

NMI

6
4

3
1

Piese

II

181
43
19

NMI

Total piese

9
3
4

335

2

31

170

49
6

13
8

12
3

1

5
4
3

5

3
1
1

1

9
4

2

5

1
1
15

203

1
1
146

267

631

numărul minim de indivizi

Tabelul nr. 4 (histogramă)
Lespezi-"Lutărie": repartitia speciilor pe niveluri - numărul resturilor (după Bolomey, 1991, p. 273)

DRangiler

[J Equus

I!DBos/Bison

I!;IEiephas

[JCanis lupus

ll!IGulo gulo

. . .

D B ison prisc us

•Aices alces

•cervidae

11 Casto r liber

• M armota

- - - - -

1 20
1 00
80

60
40
20
o

VI

V+W

III
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Tabelul nr. 5
Lespezi-"Lutărie": situaţia cantitativă a coarnelor de ren descoperite în nivelurile gravettiene

NUMĂR PIESE

SEXUL ŞI VÂRSTA

Pe pedicul

Căzute

(bois de massacre)

Masculi adulţi
Masculi subadulţi
Masculi subadulţi/adulţi
Femeie adulte
Femeie subadulte/adulte
Femeie subadulte
Masculi/femele subadulţi(te)
Total

(bois de chute/mue)

7
2
2
8
2
1
3

6
1
1

25

8

(după Bolomey, 1 991, p. 275)

Tabelul nr. 6

I
D
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e
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ă

r

c

d

e

r

r

e

s

m

a

t
x

e
i

r
m

e
ă

e

Ciclul evolutiv al coarnelor de ren (după Bolomey, 1991, p. 274)
Legenda: MA : mosculi adulţi;

FA

:femeie adu/Je; MSa

:

mosculi mlxululţi;

FSa : femeie subadulte
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Blstricioara
"Lutărie"

Bistr iţa

Fig. l

Sectorul central al Carpaţilor Răsăriteni: locarea siturilor paleolitice de la Bistricioara-"Lutărie",
ud. Neamţ şi Lespezi-"Lutărie", jud. Bacău; speciile de mamifere cuaternare (cal, ren, mamut)
care au furnizat materiile prime utilizate în realizarea IMDA.

Le tronr;on central des Carpates Orientales: la localisation des sites pa/eolithiques de Bistricioara et de Lespezi;
les especes qui ont foumi les matieres premieres pour findustrie osseuse (cheval, renne, mammouth)
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Fig. 2 Bistricioara·"Lutărie":

2-3

provenienta materiei p rime (metapod lateral/srylet de cal
eL Olivc, Pigeot, Taborin, 1 99 1 , p. JJ).

Equu.< sp.; de�cn de Gillc� To�ello,

poinlc de sagaic cn OS (melapode Wlera/ d e c/rCJ!Q/); 2 J fidcrrtijicutiorr .1pfcijique
mati re premiere (d'upn:.•· ()/ive, Pigeot, Taborin, 1991, p. 33)

et anatomique de la

c
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3

2

1

Fig. 3 Bistricioara-"Lutărie":
1 armătură de suliţă de os-vedere generală; 2 detaliu al părţii mezi ale (PM)-faţete rezultate
prin aplicarea operatiei de raclaj axial; 3 detaliu al părţii/extremităţii distale (PD!ED), fracturate oblic
(prohahil prin fo losi re ) . A se observa suprafctclc pu te r n ic afectate de agenţi taphonomici
(acizii humici şi acţiunea

corozivă

a rădăcinilor plantelor ierboase).

1 pointe de sagaie en os- vue generale; 2 detail de la partie mesiale (face/les de rac/age axial);
3 dcluil de la partie distale, fmctrm!e ob/iquemenl (probablenuml par usure fonclionne/Je).
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Fig. 4 Lespezi-"Lutărie":
1 seciire·c;oeăii �e Hj) LYiii�Y �m corn �e ren (IJ;P 2}; 2 provi:nicnia ma ieriel prime:
3

percutor din corn ele ren (1 SP 3).

1 hache-marteau de type 1 )'nghy-LSP 2 (bois de rrmne); l l'identification s�cifique el
anatomique de la matiere premiere; 3 perc:uteur en bois de renne-LSP .1.
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t

S em

o

1

2

3

Fig. 5 Lcspezi-"Lutăric":
1 piesă pc segment de defensă de mamut (LSP 1); 2 provenienţa materiei prime (desen de Gilles Tosello,
cf. Olive, Pigeot, Taborin, 1991, p. 33); 3-4 reconstituirea grafică a aplicării procedeului tăierii transvcrsale
prin abraziune liniară (cu fibra sablată)-A după Kokabi, Schlcnker, Wahl, 1 994, p. 22, fig. 15)

1. piece sur tron�on de defense de mammouth-LSP 1; 2 /'idelllificalion specifique el analomique de la
matien! premierP (d'npn'.f nlive, Pigeot, Taborin, 1991. p. 33); 3-4 proposilion de reconstitulion du
«schema opera/om!" du pronfde techn0ue de sciage par abrusiun lim3uire (sciage tTull.fWTsal a la ficelle Sllblee)
(A d'apres Kukabi. Sddmkrr, Wahl, 1994, p. 22, fiK. 15)
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ANGUSTIA, 5, 2000, Arheologie, pag. 27-36

UTILAJUL LITIC CIOPLIT DE LA LEŢ
Î n partea sudică a Munţilor Bodoc, pe
un promontoriu numit Dealul Cetăţii (Vtir
hegy), desprins din terasa pârâului Negru, în
hotarul dispre satul Comolău, se găsesc aşeză
rile preistorice de la Leţ (fig. 1). Materialele
arheologice descoperite atestă locuirea zonei
de comunităţi aparţinând culturilor Stareevo
Criş (neoliticul timpuriu), Boian, Precucuteni
(neolitic mij-lociu şi târziu), Cucuteni (ene
olitic), precum şi epocile: bronzului, fierului,
dacică, romană şi medievală, până în sec.
XVIII. Staţiunea este cunoscută din literatura
de specialitate din anul 1929 şi a fost sondată în
1949, săpăturile fiind reluate mai târziu cu
intennitenţe până în 1998. De aici provine şi un
topor de aramă cu "braţele în cruce", descope
rit întâmplător (RosKA 1 929; 1942; NESToR 1957;
SZEKELY 195 1 ; 1967; COMSA 1960; 1965; VULPE
1975; ZAHARIA 1964), iar materialele se găsesc la
Institutul de Arheologie din Bucureşti, Muzeul
Naţional de Istorie a Transilvaniei (MNIT),
Cluj-Napoca (nr. inventar cu P.), Muzeul
Secuiesc şi Muzeul Carpaţilor Răsăriteni (nr.
inventar cu A.), din Sfântu Gheorghe.

Din săpăturile mai vechi (1948-1950) au
fost studiate o parte dintre materiale aparţi
nând culturii Stareevo-Criş, constatându-se că
70% din total sunt sile),.Li ri, 27% corneene (gre
sii silicioase) şi 3% obsidian (PAuNEScu 1970,
153, anexa 1). Din săpăturile recente au rezul
tat 70 de piese litice cioplite (unelte, arme şi
resturi de prelucrare), dintre care 60% sunt
corneenc şi numai 10% silexuri ( calcedonii).
Aceste piese aparţin culturilor Stareevo-Criş,
Precucuteni şi Cucuteni.

Materialele arheologice descoperite în
ultima campanie de cercetare (condusă de
Gheorghe Lazarovici) au fost studiate interdis
ciplinar. Astfel, printre altele, utilajul litic cio
plit a fost introdus în Baza de Date specială
("Litoteca"), din sistemul BAZARH existent la
MNIT (MAXIM 1999) şi exploatat prin pachetul
de programe ZEUS (TARcEA 1996a). La înma
gazinarea datelor se folosesc fişiere de date
arheologice şi geologice (fişa generală pentru
toate obiectele litice; fişa de litotecă cu date
geo-arheologice şi fişa pentru datele geologice
rezultate prin studiu microscopic: (TARCEA 1996;
MAxiM 1999) pe bază de cataloage codificate.
Pentru definirea pieselor am folosit dicţionarul
de termeni uzitat de colegii din Europa, pre
zentat de Bir6 Katalin, în 1985, la Simpozionul
international "Chipped stane industries of
Early Forming Cultures in Europe" din Kro
kovia - Mogilany ( BIR6 1987).

O singură piesă este specifică neoliticu
lui dezvoltat, având analogii între materialele
de la Turdaş, fiind acel "silex" fumuriu, trans
parent, de foarte bună calitate, cu structura
amorfă, având retuşe fine oblice pe faţa şi dosul
lamei trunchiate (fig. 2/9). La fel ca şi în cazul
calcedoniilor cafenii, sursa nu a fost încă des
coperită, fiind, poate, un "import".

Din neoliticul timpuriu sunt patru piese
din calcedonie cafenie, care au structura crip
tocristalină: o lamă trunchiată cu retuşe abrup
te pe o latură (fig. 211); un gratoar pe lamă cu
retuşe fine, dintr-o calcedonie cu pete albe, ca
re face parte din categoria celor întâlnite în
majoritatea staţiunilor Stareevo-Criş (fig. 2/2);
un fragment de vârf - străpungător, fin retuşat,
dintr-o calcedonie mată (fig. 2/3) la fel ca şi
răzuitorul neretuşat din fig. 2/4. Sursa de pro
venienţă a materiei prime este încă necunos
cută în această fază a cercetărilor.

Piesele cele mai numeroase sunt din cul
tura Cucuteni-Ariuşd din două motive: 1) săpă
turile noastre din ultima campanie au fost în
zona marginală a locuirii neolitice timpurii,
locuirea eneolitică fiind mai intensă unde stra
tul de cultură cucutenian era mai gros; 2) exis
tenţa, cunoaşterea şi exploatarea surselor
locale din zona flişurilor Carpaţilor Orientali,
alcătuite, în special, din depozite Cretacice şi
Paleogene (Munţii Oituz, Munţii Vrancea,
Munţii Bodoc, Munţii Baraolt).
Din regiunea vulcanitelor neogene, la
nord de Băile Tuşnad (Munţii Harghita), provi
ne o piesă componentă din microdiorit care are

Utilajul litic cioplit de la Leţ a fost studiat
mineralogie, atât macroscopic cât şi microsco
pi c pentru cunoaşterea com poziţiei şi s tr uctu r i i
,

masa fu ndamentală formată din hornblendă,
feldspaţi plagioclazi şi minerale opace (A.

geolo g ice, în vederea iucntificării posibilelor

!';Uf!';e de materii prime.
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1023, fig. 3/1). Distanţa până la sursă este
destul de mică, roci din atloriment, fiind, foarte
probabil, vehiculate de apele Oltului.

cuarţ, glauconit şi, izolat, calcit prinse într-un
ciment argilos (P. 165573/2; fig. 3/8), uneori cu
minerale opace (A 1676; P. 1 65573/2; fig. 2/19;
4/1).

În zona de tliş, mai exact în Pânza de
Audia, aflorează între Valea Covasnei şi Munţii
Siriu un complex inferior sferosideritic, de
vârstă cretacică, ce conţine straturi alternative
de gresii polimictice cu elemente de şisturi
verzi, calcarenitc, spongolite, argile şi siltite de
culoare neagră. Din acest atloriment provin
două piese de culoare brună, din spongolite cu
spiculi de spongieri. Roca a fost diagenizată
(silicifiată), cea iniţială fiind formată din spiculi
de spongieri calcaroşi prinşi într-o matrice
argiloasă micritică (A 131 1 ; P. 165573/4; fig.
3/2).

Cea de a treia grupă de corneene au ca
rocă de bază gresii silicioase cu ciment argilos
şi carbonatic în care sunt prinse granule de
cuarţ, carbonat de calciu, glauconit şi subordo
nat muscovit (A 1037, 1310, 1309; P. 165573a
b; fig. 2/12, 14, 10; 4/2-3), uneori cu biotit şi cal
cit (A 1470; fig. 4/4), sau micacee (A 1058,
1720; fig. 2/5; 4/5).
Cea de a patra categorie este cea a gre
siilor cornificate care au matricea argiloasă cu
oxi-hidroxizi de fier şi subordonat muscovit (P.
165575; fig. 4/6).

Complexul şistos al Pânzei de Audia, de
vârstă cretacică (Aptian - Albian), ce face parte
din suita şisturilor negre, care atlorează la nord
de Targu Secuiesc şi la sud de Covasna este în
cea mai mare parte pclitic, având intercala ţii de
gresii, spongolite, precum şi unul sau două
nivele de brecii sau gresii arcoziene. Din acest
strat provin două piese din comeene de culoare
neagră, roca iniţială fiind argila supusă unui
metamorfism termic (A 1741; fig. 3/3), cu
conţinut de cuarţ şi minerale opace (A 1031;
fig. 3/4). Aceste roci au fost folosite pentru
obţinerea unor piese de dimensiuni mici şi
mijlocii, având muchia foarte tăioasă. Sursa cea
mai plauzibilă este cea de la nord de Targu
Secuiesc datorită gradului mai mare de comifi
care.

Din corneene au fost confecţionate sim
ple: cutiţe, lame, răzuitoare, rar retuşate.
Din punct de vedere geologic aceste
complexe aflorează discontinuu ocupând zone
axiale ale unor sinclinale. La alcătuirea Pânzei
de Audia din care fac parte aceste complexe
sedimentare, participă şi depozitele Vraconian
- Turoniene, în care predomină argilele vărgate
depuse peste seria şisturilor negre, care au la
partea inferioară intercalaţii de tufite şi silico
lite a căror origine este legată de procesele vul
canice din zonă (MuTIHAC 1990), care este posibil
să fi fost cunoscute de omul neolitic.
O altă categorie de piese sunt calcedoni
ile de culoare neagră-albăstruie (A 1 044, 1046;
fig. 2/8, 7) care provin din Pânza de Vrancea
(depazi te Cretacice, Paleogene si Miocene) ce
atlorează în Munţii Oituzului şi Vrancei.
Aceste calcedonii sunt criptocristaline cu
geode de cuarţ, numeroase impurităţi de limo
nit şi fragmente cărbunoase (A1386); cu fila
nasc ramificate de cuarţ sferoidal (P. 165572;
fig. 4/7) şi cu microorganisme prinse într-o
masă silicioasă microcristalină, pe alocuri, cu
intruziuni de carbonat de calciu (A 1039; fig.
4/8). Uneltele din acest tip de rocă, cu o calitate
foarte bună de Iamelare, sunt executate îngrijit,
fiind retuşate şi având o întrebuinţare specială.
Sursa nefiind foarte accesibilă se confecţio
nează şi unelte microlitice, până la epuizarea

Complexul gresiilor silicioase care inclu
de gresii silicioase dure de culoare cenuşiu
verzuie, cu glauconit (autigen), din Pânza de
Audia, atlorează în mai multe locuri din Munţii
Bodoc, foarte aproape de aşezarea preistorică,
ceea ce explică şi multitudinea pieselor din gre
sii aflate în diferite faze de cornificare. După
compoziţie, structură şi calitatea de aşchiere
corneenele identificate în staţiunea de la Leţ se
împart în patru grupe (care nu înseamnă întot
deauna şi surse diferite).
Prima grupă, cea mai numeroasă, este
alcătuită din corneene din gresii silicioase cu
glauconit prinse într-un ciment carbonatic (P.

nucleului.

1 95573/3; fig. 3/5 ) ; cu ciment argilos şi carbo
n ati c în ca re sunt p rinse şi granulc, cu aceeaşi

Toate informaţiile obţinute din prelu
crarea geo-arheologică a pieselor liticc ciop l ite
au fost introduse în baza generală de date
("1 .itoteca" de la Muzeul Naţional uc istorie a
Transilvaniei, Cluj-Napoea), din care s-au făcut

mărime, de cuarţ, glaucon it şi carbonat de cal
ciu (A. 1057, 1 72 1 ; P. 1 65573; fig. 2/17; 3/6, 7).
Grupa a doua
cornificnte care au în

este fo rmatii din gresi i
st ructu ră fragmente de
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nalitate. Cele mai multe piese sunt retuşate
sumar, tăişul obţinându-se direct din percuţie,
existând puţine piese care au retuşuri oblice
sau abrupte, fine, minuţios elaborate ca în fa
zele timpurii ale neoliticului. Utilajul litic cio
plit aparţinând culturii Stareevo-Criş conţine: o
lamă din obsidian; un gratoar din opal; câteva
piese componente pentru seceri din calcedonie
cafenie şi un răzuitor din cuarţit.

diferite tipuri de prelucrări. Din cauză că
numărul de piese este relativ mic din punct de
vedere statistic, o pare din rezultate nu sunt re
levante, astfel încât pe acestea nu le vom
prezenta.
Rezultate deosebite, însă, a dat prelu
crarea prin comparare a materialului de la Leţ
cu alte staţiuni transilvănene existente în baza
de date, aparţinând unor culturi neo-eneolitice.

Prelucrând datele după tipul de piese a
rezultat clasificarea separată a gratoarelor
aparţinând neoliticului timpuriu, urmează
grupa vârfurilor şi a pieselor speciale, apoi o
grupă distinctă a lamelor şi a răzuitoarelor pe
aşchie. Din corneene s-au realizat, în general,
răzuitoare şi lame simple.

Astfel din compararea staţiunilor de la
Baciu, Ţaga, Iclod (Cluj), Zau de Câmpie
(Mureş), Zalău, Răstolţu, Buciumi, Bocşa,
Zăuan (Sălaj), în funcţie de tipul materiei
prime folosite, se constată că materialele de la
Leţ se poziţionează între cele de la Ţaga şi Zau
de Câmpie (cultura Petreşti şi sinteza lclod
Petreşti), ceea ce sugerează că marea majori
tate a pieselor aparţin culturii Cucuteni, exis
tând slabe corelaţii cu staţiunile Stareevo-Criş
de la Baciu si Zăuan. De asemenea, prezenţa
corneenelor şi a calcedoniei negre-albăstrui
între uneltele şi armele cioplite sugerează cu
noaşterea şi exploatarea surselor din zonă.

Cercetarea interdisciplinară a utilajului
litic au confirmat rezultatele obţinute prin pre
lucrarea ceramicii, din observaţiile stratigrafice
şi din analiza ecosistemului în care au trăit co
munităţile de la Leţ. Aceste rezultate deosebite
de la Leţ ne determină să aprofundăm acest
gen de cercetare şi să preconizăm, în viitor,
elaborarea unor studii pluridisciplinare ale
siturilor arheologice, pentru a înţelege şi a
cunoaşte mai bine modul de viaţă din
neo-eneolitic.

Pentru datarea târzie a majorităţii
pieselor pledează şi forma lor dată, în mare
parte, de natura materiei prime şi de funcţia-
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Chipped Stone industry from Let
On the South side of the Bodoc Mountains, on a promontory resulted from the ten-ace of the Negru river; in the boundary
of the village Comalău, in the place named Dealul Cetăţii (Vcirhegy), there are the Prehistoric settlements from Leţ. The archaeo
/ogical discoveries belong to more archaeological cultures: Stareevo-Criş (Early Neolithic), Boian, Pre-cucuteni (Middle and Late
Neolithic), Cucuteni (Eneolithic) and to Bronze, Iron, Dacian, Roman and Medieval Ages, tii/ in XVIIIth century. This archaeo
/ogical station is known in the bibliography since 1929 and was researched for the fU"St time in 1949 and than, ti/1 1998. Here was
discovered, by chance, a copper hatchet with "anns in cross". The archaeolo-gical objects are at The Archaeological Institute
(Bucharest), The National History Museum of Transylvania (Cluj - Napo-ca), The Szekely Museum and The Eastem Carpathians
Mu-seum in Sf Gheorghe.
lnside this area, geologica/ speaking, there are flisch facies are very well developed in the Baraolt and Bodoc Mountains
well as in the basement of the Neogene formations. Over the Cretaceous levels there are strata of Miocene-Pleistocene storage.
A pari of the archaeologica/ materials was studied with the help of a geologist. So, were made Data Base for the lithic
objects (Lithotheca), a pari of the BAZARH system and ZEUS program formulated at The National History Museum of
Transylvania, Cluj-Napoca. The accumulations of informa/ion is made using archaeological and geological fiches based on codi
fied catalogues (General fiche of al/ lithic objects; stone fiche containing geo-archaeological infonnation and the fiche ofthe geo
logical ana/ysis). To define the pieces we used the dictionary used by our European collea-gues, presented by Bir6 Katalin in 1985
to the International Symposium " Chipped stane industries of Early Cultures in Europe" in Krokovia-Mogilany).
The chipped lithic objects from the last archaeo/o-gical diggings (led by Gheorghe Lazarovici from Tlze National History
Museum of Transylvania, Cluj-Napoca, between 1977 -1998), was integral studied and put into DataBase. From the older archae
ological diggings belong to Stareevo-Criş cu/ture, a pari of the archaeo/ogica/ materials were studied and they are 70% flint, 27%
homfels (siliceous sandstone) and 3% obsidian. In the researches of the lasi few years there were found about 70 carving lithic
pieces, between 60% are sili-ceous sandstone and only 10% flint.
Comparing the arclzaeo/ogica/ stations from Baciu, Taga, Iclod (Cluj), Zau de Câmpie (Mureş), Zalău, Răstolţu,
Buciumi, Baeşa, Zăuan (Sălaj) following the type ofthe stone used, we can see that the materials from Leţ are between those from
Ţaga and Zau de Câmpie, so we can say that the great majority of the pieces belong to Cucuteni cu/ture (dated to the end ofLate
Neolithic and Eneolithic), being co"e/ation's with Stareevo-Criş stations from Gura Baciului and Zăuan (whiclz belong to
Stareevo-Criş cu/ture). As we/1 as, the presence of the black-blue silex between the tools and weapons from Leţ make us to think
that these sources in this area were known and used in this period.
The late dating of the lithic objects is suggested by their shape taken from the shape of Slone and for what the stane was
used. A grea/ number of tlzese pieces are summary retouched, the edge being obtain directly by percussion, only few pieces having
slanting or abrupt retouches suclz as in the Early Neolithic. Between the carving lithic objects belonging to Stareevo-Criş cu/ture we
mention an obsidian blade, an opal scraper; few pieces for stickles made of brown chalcedony and a scraper made of quarlzite.
Processing the data according the type ofpieces, the end-scraper classification resulted, belonging to the Early Neolithic,
than the group ofpeaks and special pieces and a distinctive group ofblades. Simple blades were made ofsandstone.
These analyses complete the archaeological informa/ion given by the examination of tlze ceramics. In the explored area
during fast two archaeological campaigns the Prehistoric cultural levels were disturbed especially by the medieval forl-ress, so the
archaeologica/ materials since few historical periods were mixed, the separation of the lithic pieces being difficult. The modem
methods of the interdisciplinary research helped the archaeo/ogist to select these objects, so, were confirmed the observations result
ed after the ceramics was stu-died. Our soundings were made inside an area where the Cucuteni cu/tural level was thicker; the pop
ula/ion dense while the material traces belonging to Staree�•o-Criş cu/ture are few, only on the border of the Early Neolithic settle
ment.
In the same time, the presence in large number of the homfels shows a late horizon. This kind ofrock was also used at
the end of the Neolithic in the Somes Basin. The siliceous homfe/s are rocks of thermic contact, having sources in the areas with
volcanic activi/ies. The settlement from Leţ belongs to such area, so the rock used for tools is near by, in South of Tuşnad Băi.
For the so ca/led ''flints", which represent black-bluest chalcedony, the source of primary material is representing by the
nearby area of Întorsura Buzaului being used since Mesolithic and Early Neolithic.
The mos/ especially stones are: obsidian, jasper and brown siliceous sandstone, which are "imporls" and are dated in Early
Neolithic during the migrations belonging to Starcevo - Cris IIIB!WA leveL

cercetător Zoia Maxim
Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei;
Muzeograf Luminiţa Săsăran
Str. Constantin Daicoviciu, nr. 2, Cluj Napoca,
Tel. 064/195677, Fax: 064.191718
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Fnt Q.Rrafi i m i croscopicc a unor 1 uci .

A1icro.t:;c:ot'ica/ phoLns of san u : rocks.
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ANGUSTIA, 5, 2000, Arheologie, pag. 37-72

FAZA TIMPURIE A CULTURII VINEA ÎN TRANSILVANIA
Repere ale orizontului cronologic şi etnocultural
- studiu dedicat profesorului Iuliu Paul la împlinirea vârstei
de 70 de ani 1. Aşezări aparţinând culturii Vinea,
faza timpurie, din Transilvania.

1997b, 73; 1999b, 8-16), ceea ce exclude con
temporaneitatea dintre cultura Vinea, faza tim
purie, şi situ! şi cultura Turdaş.

Î n acest subcapitol al lucrării vom trece
în revistă descoperirile culturii Vinea, faza tim
purie, din Transilvania şi vom căuta să definim
principalele caracteristici ale evoluţiei crono
logice şi culturale ale acestora (o primă încer
care în acest sens, făcută de acelaşi autor: LUCA
1999b, 8-9, al-el).

Pentru a dovedi - implicit - această reali
tate cronologică a trebuit să aflăm, prin mij
loacele pe care ni le dă cercetarea istorico
arheologică, ce se întâmplă în Ardealul de la
sfârşitul neoliticului timpuriu şi începutul
neoliticului dezvoltat (Vinea A1-Bl). Î n conse
cinţă, am urmat, în demersul nostru, trei căi
principale de studiu: cea bibliografică, cea de
depozit şi cea a săpăturilor arheologice siste
matice, corelate cu cercetări de suprafaţă. Ast
fel că vom trece în revistă, în continuare, aşe
zările vineiene timpurii - nu turdăşene sau tur
dăşeano - vineiene, ori vineiano - turdăşene din acest areal geografic.

Pornim în excursul nostru de la consta
tarea generală că descrierea descoperirilor
acestui orizont cronologic şi cultural s-a funda
mentat pe o eroare metodică, şi anume pe con
fundarea descoperirilor vineiene cu cele turdă
şene - entităţi deosebite în mod cert din punct
de vedere cronologic, cultural şi tipologico-sti
listic ( LAZAROVICI 1977a, 28-32; 1977b, 223 şi
urm.; 1979, 123, 132, 135; 1981, 183-184) - şi de
naşterea unei terminologii şi concepţii (Vinea
Turdaş, Turdaş-Vinea) deosebit de păguboasă
pentru istoriografia problemei, mai ales pentru
că mare parte a cercetătorilor străini, dar şi a
multor români, au preluat aceste concepte
nefiltrate prin spiritul critic ce ar rezulta în ur
ma unei cunoaşteri temeinice a culturii Vinea
(DRASOVEAN 1996, 28, 94; LUCA 1997, 72-73;
1999b, 9). Este drept că principala sursă de
eroare în judecarea tipologico-stilistică a celor
două culturi a fost colecţia Zs6fiei von Torma
şi, mai ales, cartea redactată de M. Roska pe
seama acestei colecţii (ROSKA 1941). Modul de
constituire al colecţiei, dar şi apelul obsesiv al
criticilor la planşele desenate ale lucrării (ase
mănările ale formelor sau ornamentelor dintre
anumite culturi determinând confuzii cronolo
gice şi, implicit, culturale) a făcut ca mistifi
carea să continue. De ce afirmăm aceasta?
Cercetările ultimului deceniu din Ardeal au
arătat că nu se poate vorbi des-pre cultura

1. Materiale vineiene timpurii desco
perite la Aiud-Cetăţuie (jud. Alba).

Sabin Adrian Luca, Horia Ciugudean
Situ! arheologic de la Aiud-Cetăţuie este
semnalat de Horia Ciugudean (CIUGUDEAN
1978). Cu acest prilej autorul descoperirilor ne
relatează despre culturi preistorice cum ar fi
Coţofeni (fazele 1 şi III), Wietenberg, Basarabi,
sau clasice (epoca romană) şi post-clasice
(perioada medieval timpurie). Studiind plan
şele publicate am considerat că o parte din
materialele ce au văzut lumina tiparului (mai
precis Fig. 5/1, 10 în articolul citat) aparţin unui
orizont eneolitic târziu, culturii Bodrog
keresztur (LUCA 1999, 49, Punct la).
Redesenând în Muzeul din Aiud materialele
arheologice publicate atunci am constatat că
această grupă de fragmente ceramice reprezin
tă cel mai bine momentul cronologic şi cultural
de înlocuire al purtătorilor grupului Decea
Mureşului cu purtătorii fazei clasice a culturii

de la orizontul cronologic şi cul
tural paralel - păstrfmd pruden ta de rigoare cu Vinea 02 final (DRASOVEAN 1996, 94; 1997,
7-8; DRAŞOVEAN-MARIŞ 1998, 98-100; LUCA

Turda.ş decât

Hodrogkeresztur pe Mureşul mij lociu

37

www.cimec.ro / www.mncr.ro

.

S. LUCA,

H.

Între

CIUGUDEAN, A. DRAGOTĂ, C. ROMAN
materialele

publicate

de

H.

Materialele arheologice de la Balomir

Ciugudean este şi un fragment ceramic (Fig.

Gura Văii Cioarei au fost descoperite şi publi

5/6 în articolul său) cu factură specific neo

cate de regretatul Nicolae Vlassa

litică. Săpăturile recente efectuate în acest sit

1967, 404-408; 1969, 5 13-540; 1976, 1 14-1 18).

(lucrări din vara anului 1999 conduse de

(VLASSA

H.

Aici se află, după descrierile sale, un strat cul

Ciugudean şi S. A. Luca) au dus la desco

tural Stareevo-Criş târziu în care s-au desco

perirea unor fragmente ceramice neolitice, din

perit şi materiale ceramice specific vineiene

tre care două sunt extrem de importante pen

timpurii (picioare pline şi zvelte de vas) şi un ac

tru orizontul cronologic de care ne ocupăm în

de cupru asemănătoare celor din mediul cul

acest moment. Unul dintre acestea este o

tural Precucuteni, ce se dezvoltă în eneolitic

bucată din peretele unui vas puternic bitron

(VLASSA

conic, cu gâtui cilindric, scurt, umărul scurt,

acestei piese se constituie - chiar dacă a fost

1976, 1 18). Pentru N. Vlassa apariţia

ascuţit şi despărţit de corpul vasului prin lip

descoperită în afara vreunui complex arheolo

penrand, cărămiziu, cu slipul căzut, foarte bine

gic închis - într-un argument pentru includerea

ars şi degresat cu nisip fin. Al doilea este un

orizontului cronologic al staţiunii neolitice tim

fragment din concavitatea inferioară a unui

purii de la Balomir în rândul celor contempo

picior de vas plin, suplu, puternic arcuit şi

rane cu Vinea A, mai precis într-un orizont

având aceleaşi caracteristici ale pastei ca şi

Metalicum timpuriu. Forma sa (secţiunea

fragmentul ceramic descris anterior.

pătrată), la fel ca şi analogiile citate de autorul
descoperirilor ne face să încadrăm obiectul

Încadrarea cronologică şi culturală a

într-un orizont cronologic mai târziu, contem

celor două fragmente ceramice poate fi pusă în

poran cu manifestările culturale turdăşene

legătură, cu rezervele de rigoare ce decurg din

(Vinea C sau post-Vinea C) sau chiar mai târzii

faptul că nu avem încă un strat de cultură sau

(am descoperit în periegheze şi materiale cera

complexe corespondente acestora, cu orizontul

mice Coţofeni), ceea ce nu scade prea mult din

vineian timpuriu, mai precis cu faza A2 (poate

A3)

valoarea cronologică şi culturală a nivelului cu

a culturii Vinea.

descoperiri de material ceramic vineian tim
puriu descris de autor.

Materialele arheologice se află la Mu
zeul din Aiud şi Muzeul Naţional al Unirii din

Fl. Draşovean încadrează această staţi

Alba Iulia.

une (materialele ceramice publicate de N.

Vlassa) în plină fază a IV-a a culturii Stareevo

Cercetările sistematice pentru cunoa

Criş

şterea mai aprofundată a sitului arheologic de

(DRAŞOVEAN

1981, 34, Fig. 1) la un ori

zont cronologic la care pe valea Mureşului se

aici vor continua - fără îndoială - şi în anii ur

realizase simbioza Stareevo-Criş - Vinea A.

mători.

3. Cerişor - Peştera Cauce (jud. Hune
doara).

2. Balomir - Gura Văii Cioarei (jud.

Alba).

Sabin Adrian Luca, Cristian Roman

Sabin Adrian Luca

Peştera cu acest nume este descoperită

Aşezarea se află, după descrierea auto
rului descoperirii (VLASSA 1967, 404-408; 1969,
513-540; 1976, 1 14-1 18), la aproximativ 500 m
V de situl arheologic de la Tartăria. Perie
ghezele noastre arată că distanţa dintre cele
două aşezări este puţin mai mare decât cea
amintită anterior şi că orientarea sa în funcţie
de punctele cardinale - din nou raportată faţă
de celebrul sit arheologic de la Tartăria - este S

de mai multă vreme

(ANDRITOIU 1979, 21).
(LUCA·ROMAN

"Redescoperită" în anul 1997

BĂICOANĂ

1998, 19), aceasta a fost cercetată

sistematic, de-a lungul a mai multor campanii
de săpături arheologice efectuate între anii
1997-1999

(LUCA

1999a, 6-7) , sub coordonarea

autorilor acestei note, de o echipă de studenţi

de la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu.
Un el e dintre materialele arheologice - încă

V. Aşezarea se află pe m arginea din stânga a
văii pârâului Cioarei, in apropierea vărsării
acestuia în Mureş. Pârâul curge acum la o dis
tanţă de aproximativ 50 de m N de una dintre
extrem i tăţi le silului. Parlca de N a aşezării
nenliLice a fost distrusă de o carieră pentru
exploatarea nisipului, aici descoperindu-se, din
când in când, artefacte pn:islorice.

nepublicate, dar aflate în curs de prelucrare pot aparţine, ca factură, forme sau ornamcn
taţie, fazelor t i m pu ri i ale culturi i Vinea.

Materialele arheologice se află la Mu 
zeul Castelul Corvineştilor din Hunedoara.
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4. Hunedoara Biserica Sf. Nicolae (jud.
Hunedoara).

tate absolută pentru acest orizont cronologic,

•

un obiect perforat, realizat din piatră, desco
perindu-se şi într-un nivel Vinea A de la Liub

cova-Orniţa (LUCA 1998, 24, Fig. 2/8). Marele

Sabin Adrian Luca

semn de întrebare este. ridicat la descoperirile

Cercetările arheologice întreprinse în
anul 1997 de

Z. K

acestui orizont din punctul în discuţie de

Pinter şi M. Ţiplic pentru

prezenţa unui rest de turnare din cupru, des

cunoaşterea mai aprofundată a realităţilor

coperit în stratul de cultură

istorico - arheologice care caracterizează mo
numentul de arhitectură bisericească reprezen

gic al stratului neolitic vechi într-un Metali

doara au dus şi la descoperirea unor materiale

cum timpuriu. Studiind planul de la Fig. 2

arheologice ceramice cu caracteristici similare

cuprins în această lucrare constatăm prezenţa

culturii Vinea A (LUCA 1999a, 15, 60).

unor complexe de tip Noua (bronz târziu) în
imediata apropiere a descoperirii amintite aici.

Încadrarea cronologică şi culturală a

Acestora (locuitorilor epocii bronzului târzii)

acestor materiale arheologice este relativ greu

le poate aparţine, cu mai multă probabilitate,

de făcut datorită observaţiilor stratigrafice

restul de turnare pomenit, mai ales că cele mai

minime şi a materialului arheologic extrem de

vechi piese realizate din cupru sunt obţinute

fragmentar dar, după opinia noastră, ele sunt

prin baterea la cald a unor bucăţi de cupru

mai târzii decât cele publicate din descoperirile

nativ şi nu prin procedeul tu mării (cel puţin în

de la Grădina Castelului şi Biserica Reformată,

accepţiunea noastră) după cum ne-o arată

puncte arheologice existente pe Dealul Sân

(DRAŞOVEAN

această picătură de metal.

1986; LUCA 1999a, 58-61).

Cronologia relativă a materialelor ceramice de

Argumentele

pe Dealul Sânpetru este paralelizată cu Star

anterioare

legate

de

ceramică ne fac să nu putem încadra staţiunea

eevo-Criş IIIB-IVA, iar cele de la biserica Sf.

de la Iernut - Bideşcutul Mare decât într-un

Nicolae trebuie să fie încadrate în faza Vinea

A3, cel

1976, Fig.

pentru a încadra orizontul cultural şi cronolo

tat de biserica Sf. Nicolae din municipiul Hune

petru

(VIASSA

4/1), care este un argument folosit de autor

orizont cronologic anterior venirii primilor

mai târziu.

vineieni sau - poate - într-un moment în care
aceştia s-au instalat pe valea Mureşului ne

5. Iernut Bideşcutul Mare (jud. Mureş).

având, însă, în această microzonă, un contact .
Sabin Adrian Luca
Aşezarea

încadrată

direct şi cu locuitorii staţiunii publicate de N.
cronologic

Vlassa.

la

sfârşitul neoliticului timpuriu şi situată î n hin

6. Materiale vineiene timpurii din
descoperirile de la Limba (fostă Dumbrava)
Vărar, Şesul Onii şi Bordane (jud. Alba).

terlandul agricol al localităţii Iernut, în punctul

•

Bideşcutul Mare ( VLAS SA 1970, 167-176; 1976,

107- 1 1 2) se află pe o terasă înaltă situată pe

Sabin Adrian Luca

malul unui fost braţ al Mureşului, astăzi în
mlăştinit. Un alt punct arheologic cu materiale

Săpăturile arheologice sistematice de la

arheologice aparţinând aceleiaşi culturi s-a
descoperit în punctul Hulpişti

(VIASSA

Limba sunt executate în două momente crono

1966,

logice diferite, dispuse în timp la distanţă de

402). Distanţa dintre cele două puncte cu

aproape 50 de ani, fapt ce face necesară rein

descoperiri arheologice este de câteva sute de

terpretarea cronologică şi culturală a sitului.

metri, descoperirile putând fi parte al aceluiaşi
complex arheologic având o stratigrafie orizon

Primele cercetări sistematice aparţin lui

tală complexă.

Dumitru şi Ion Berciu şi se desfăşoară în anii
1944 şi 1947

Caracteristicile materialului arheologic
aparţinător acestei staţiuni - cel puţin cel publi

multe puncte, la vest de sat (Vărar, dealul

culturală decât cea Stareevo-Criş târzie (poate

Coliba Barcului, V
arăria şi Bordane - BERCIU

IV A, chiar dacă apariţia barbotinei stropite -

BERCIU 1949, 20). Mare parte a materialelor

Fig. 4/13-14 - ne-ar putea permite şi o încadrare
.

1949, 18-19).

arheologice aparţinând culturii "Thrdaş" în mai

cat - nu permite o altă încadrare cronologică şi

în faza a III-a a culturii amintite )

(BERCIU-BERCIU

Atunci se semnalează prezenţa materialelor

arheologice d escoperi te atunci lasă să se între
vadi\ existenţa unui orizont cronologic vineian

Prezenta

măciucii de piatră perforate dintr-o singură
parte (VT .ASSA 1976, Fig. 4/1 1) nu este o rari-

39
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S. LUCA, H. CIUGUDEAN, A. DRAGOTĂ, C. RoMAN
care nu sunt concordanţe între forma profilului

logic vineian timpuriu (care se continuă, după

şi desenarea vederii perpendiculare pe frag

toate probabilităţile, până la momentul crono

mentul ceramic -, ca şi descrierile de factură şi

logic şi cultural Vinea

mod de realizare a ornamentelor - realizate du

B1/B2).

Noile cercetări arheologice sistematice

pă criterii proprii - au făcut ca aceste desco

întreprinse de Iuliu Paul şi Marius Ciută la

periri deosebit de importante să nu-şi aibă

Limba - Şesul Orzii

locul bine meritat în istoriografia problematicii

Bordane

vineiene timpurii.

existenţa

(PAUL-CIUTA 1997, 2-3) şi
(PAUL-CIUTĂ 1998, 41-42) confirmă
unui orizont vineian timpuriu A2-3

Redesenând unele materiale ceramice

asemănător în factură, forme, ornamente şi

aflate în Muzeul Naţional al Unirii din Alba

plastică cu descoperirilor dispuse în Clisura

Iulia am constatat că există multe vase şi alte

Dunării din Banat (Gornea-Căuniţa de Sus -

obiecte ale orizontului cronologic vineian tim

LAZAROVICI 1977 şi Liubcova-Orniţa - LUCA
1998). Autorii noilor descoperiri constată - în
cele două semnalări citate (PAUL-CIUTĂ 1997,
2-3; PAUL-CIUTĂ 1998, 41-42) - şi existenţa altor

puriu, între care şi vasul ilustrat la Fig.

7/4

având caneluri pe umăr dispuse într-o manieră
specifică momentului.
În anul

1978 colegul H.

elemente culturale neolitice, mai vechi sau mai

Ciugudean pub

noi decât orizontul care ne interesează în acest

lică, între altele, şi fragmente ceramice şi de
plastică

vineiană

timpurie

provenind

moment.

din

periegheze efectuate la Limba ( CIUGUDEAN

Încadrarea cronologică şi culturală a

1978a, 50, 52, Fig. 8/3-16). Cu această ocazie se
publică şi alte materiale arheologice (Fig. 8/4-5,
8-9, 1 1 la acelaşi autor) ce pot aparţine unui

materialelor arheologice descoperite în pun
comuna Limba demonstrează existenţa mai

orizont cronologic vineian timpuriu.

multor componente materiale neolitice: Star

ctele arheologice situate la vest şi sud-vest de

eevo-Criş, Vinea timpurie, Lumea Nouă şi

Redesenând unele dintre aceste materi

Turdaş. Asocierile Stareevo-Criş-Vinea tim

ale ceramice descoperite atunci se pot observa

purie şi Lumea Nouă-Turdaş, sesizate şi strati

castroanele puternic bitronconice cu gâtui şi

grafic, arată încă o dată că existenţa complexu

umărul foarte scurt, străchinile bitronconice şi

lui sau culturii Vinea-Turdaş - în accepţiunea sa

picioarele de vas cu scobitura părţii inferioare
bine evidenţiată (Fig.

7/1-3, 6-7).

de până acum - este de domeniul istoricului

S-au desco

cercetărilor.

perit, de asemenea, şi statuete specifice peri
oadei (Fig.

7/5).

7. Materialele vineiene timpurii
descoperite la Miercurea Sibiului - La Petriş/
Petriş (jud. Sibiu).

Studiul efectuat pe eşantionul

provenit din această periegheză, dar şi pe cel
excavat prin săpăturile fraţilor Dumitru şi Ion
Berciu, arată că factura ceramicii este de cele

Sabin Adrian Luca, Cristian Roman

mai multe ori diferită de cea turdăşeană,
existând multe fragmente ceramice de culori

În

închise, bine lustruite, ornamentale prin efec
tul

cromatic

blacktopped

sau,

în

primăvara

anului

1997

colegul

Roman Cristian a descoperit materiale arheo

cazul

logice pe terasa din stânga pârâului Secaş, dis

picioarelor de vas, pictate pe toată suprafaţa cu

pusă la dreapta şoselei Sibiu-Sebeş. Localnicii

o substanţă roşie şi puternic lustruite, într-un

I-au informat că locul se numeşte La Petriş sau

mod de realizare tehnologică specific vineiană

Petriş. Imediat după aceea am mai efectuat o

timpurie. Meandrele incizat-punctate sunt rea

serie de periegheze în urma cărora au rezultat

lizate, de asemenea, în aceeaşi manieră. Cele

materiale arheologice ce se pot încadra mai

mai timpurii materiale arheologice vineiene

multor epoci istorice, între care Stareevo-Criş

vechi din aceste eşantioane pot fi încadrate la

(aparţinând la două faze distincte ale culturii

orizont Vinea A2, neexcluzând - însă - posibili

Fig.

8/2; 9/2-3, 5), Vinea timpurie (Fig. 8/1, 4, 69; 9/1, 4, 7-10; 10; 1 1/5-6; 12/1, 3-6), Petreşti

tatea existenţei unui orizont şi mai vechi al

acestei culturi.

( Fig. R/3, 5; 916; 1 1/1 -4, 7-8; 12/2; 13/1, 7), bronz
timpuriu şi medievale timpurii ( mater i al e arhe

Alte carac teris ti ci ale eşantioanelor stu
diate arată că aici mai sunt cel puţin două alte
component e culturale încadrabile la or izo n t u ri
culturale mai timpurii (Stureevo-Criş) sau mai
târzii (Tu rd a ş? ) decât cel al o r i zontu lui crono-

ologice neilustrate). Tot aici s-au descoperit
multe topoare de piatră şlefuită, zdrobitoare şi
unelte de silex (Fig. 1 3/2-6, 8).
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Ceramica vineiană timpurie descoperită
cu ocazia perieghezelor este extrem de
asemănătoare cu cea din Clisura Dunării
(LAZAROVICI 1977; 1979, 106-1 15; LUCA 1 9881991; 1 991; 1 998, 37-42). Fragmentele de vase
sunt fine, semifine sau grosier/uzuale. Remar
căm apariţia plevei bine tocate în compoziţia
pastei unor fragmente şi nisipul fin, bine ales,
folosit ca degresant în cele mai multe cazuri.
Arderea este foarte bună, culorile preponde
rente fiind negrul, brunul-ciocolatiu, cenuşiul,
cărămiziu! şi gălbuiul. Uneori, fragmentele
ceramice prezintă un pişcot, rezultat în urma
arderii incomplete. Formele preponderente la
specia grosier/uzuală sunt oalele bombate cu
gâtui scurt sau semiînalt, cărămizii. Acestea
sunt ornamentate, de cele mai multe ori, cu
alveole realizate cu unghia, dispuse fie la
îngemănarea gâtului cu partea superioară a
burţii vasului, fie pe umărul recipientului, fie Ia
proximitatea maximă a burţii acestuia. Specia
semifină aparţine în mod evident, ca forme,
amforelor şi amforetelor. Acestea au gâtui
cilindric, înalt sau mediu, corpul bombat, une
ori bitronconic. De cele mai multe ori aceste
vase sunt ornamentate cu bandă punctat
incizată, dispusă în meandre pe umărul recipi
entului. Uneori, îngemănarea dintre gâtui şi
umărul vasului este ornamentată cu benzi for
mate din incizii paralele, din care pornesc
meandrele amintite. Rar apar şi triunghiurile
punctat-incizate, pe acelaşi tip de vase. Cele
mai rare apariţii sunt capacele de vas care nu
mai par a fi atât de importante pentru neoliticii
de aici cum sunt pentru cei din Banat. Remar
căm apariţia în număr deosebit a picioarelor de
vas pline având - de cele mai multe ori - con
cavitatea din partea inferioară a fusului - de
cele mai multe ori zvelt -, bine evidenţiată plas
tic. La specia fină se remarcă vasele bitronco
nice de culoare neagră, ornamentate cu
caneluri sau pliseuri dispuse pe umărul vasului,
paralele sau oblice. Unele vase au buza uşor
profilată. S-a descoperit şi o amforetă cu gâtui
înalt, uşor evazat, ornamentată pe umăr cu
pliseuri realizate în acelaşi stil. Această piesă
(Fig. 9/4), ca şi altarul de la Fig. 1 1/5, ne obligă
să gândim şi la o eventuală influenţă a unui ori
zont cronologic şi cultural Policrom, ca o com
ponentă culturală dinspre Oltenia venită în
această zonă a Transilvaniei.

În diferite alte puncte din hotarul loca
lităţii s-au descoperit materiale arheologice
petreştene, Wietenberg, hallstattiene timpurii
şi medieval timpurii.
Terasa cu numele amintit este foarte
întinsă dezvoltându-se din vârful dealului ce
străjuieşte oraşul Miercurea Sibiului la V (pe
care urcă şoseaua mai sus amintită, în drumul
său spre Sebeş) până la aproximativ 500 m E de
staţiunea balneară Miercurea Sibiului, pe o dis
tanţă de peste 1 km. Existenţa unor materiale
arheologice în acest punct a fost amintită şi de
Iuliu Paul (PAUL 1 992, 141), acesta referindu-se
în textul citat doar la ceramica Turdaş târzie şi
la cea Petreşti. Materialele arheologice desco
perite cu acest prilej (periegheză efectuată de
Iuliu Paul şi Dumitru Popa) se află la Muzeul
Brukenthal din Sibiu.
Precizările autorului citat ne-au făcut să
credem, iniţial, că ne aflăm în faţa a două
aşezări complet diferite. Cercetările susţinute
de teren făcute în ultimii ani ne fac să credem
că afirmaţia formulată de Iuliu Paul (PAuL 1992,
141, Pct. 29 a): Petriş, în dreapta şoselei
naţionale, Ia cea. 3,2 km de la capătul de vest al
corn. Miercurea spre Sebeş) este vag eronată,
distanţa nefiind decât la jumătatea dimensiu
nilor citate pornind cu calculul de la marginea
construibilului oraşului, fiind reală dacă o soco
tim de la km O aflat în centrul acestuia. În urma
perieghezelor putem afirma că pe vârful dealu
lui de Ia marginea de V a oraşului se află o
mare aşezare petreşteană care se continuă - pe
orizontală, în unele faze - până în punctul
descris. De remarcat că localnicii folosesc ter
menul de Petriş pentru toată terasa ce porneşte
din vârful dealului, ajunge aproape de Băile
Miercurea, şi mărgineşte pe dreapta şoseaua
amintită.
În sfârşit, amintim că săpăturile siste
matice efectuate pentru cercetarea sitului arhe
ologic din acest punct au început în anul 1997 şi
au continuat în anii 1 998 şi 1999 (Sabin Adrian
Luca-Universitatea Lucian Blaga din Sibiu şi
Adrian Georgescu-Muzeul Brukenthal din
Sibiu). Săpăturile acestor ani vor fi publicate cu
alt prilej, acum încercând doar o descriere teo
retică a materialelor vineiene timpurii desco
perite cu ocazia perieghezelor (Fig. 8/1, 4, 6-9;
9/1, 4, 7-10; 10; 1 1/5-6; 12/1, 3-6). Acestea se
află depozitate la Laboratorul de arheologie al
Catedrei de istorie antică din cadrul Univer
sităţii Lucian Blaga din Sibiu, iar cele desco

Încadrarea cronologică şi culturală.
Materialele ceramice descrise în rândurile

anll:rioan; ap arţin, in mod cert, unui orizont

p erite cu ocazia să p ăturilor sistemat i ce l a
Muzeul Brukcnthal d i n Sibiu.

vint:ian timpur i u . O încadrarc cronologică mai
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fină nu este posibilă decât după publicarea
rezultatelor săpăturilor arheologice sistematice
şi a complexelor închise descoperite cu acest
prilej. Caracteristicile materialelor ceramice
arată, totuşi, că subfaza în care se pot încadra
acestea este relativ târzie în cadrul cronologiei
interne stabilite de Gheorghe Lazarovici
(poate Vinea A3 sau A3-Bl). Pentru o
încadrare mai fină a unor materiale ilustrate ce par mai timpurii - nu avem argumente sufi
ciente, dat fiind faptul că eşantionul studiat
provine din cercetări de suprafaţă.

făcut să le încadrăm în faza timpurie a culturii
Vinea, aşa cum este ea cunoscută în Transil
vania (LUCA 1995-1996, 227). Tipul de bandă
punctat-incizată prezentat cu acest prilej nu se
dezvoltă în cultura Turdaş, prezentă şi ea, mai
târziu, în zona Sibiului (PAUL 1970).
9. Nandru-Peştera Curată (jud. Hune
doara).

Sabin Adrian Luca
Descoperirile arheologice din această
peşteră pot fi încadrate culturii Stareevo-Criş,
faza IIB (LAZAROVICI 1 979, 46, n. 3 15) şi în
faza IVA (DRASOVEAN 1981, 35). Î ntre materi
alele arheologice publicate cu acest prilej există
şi un fragment ceramic (DRASOVEAN 1981, Pl.
11/19) ce poate fi chiar Vinea A l , ca la
Liubcova-Omiţa, nivelul IV, bordeiul B6 (LUCA
1991; 1988-1991; 1998).

8. Aşezarea vineiană timpurie de la
Orlat (jud. Sibiu).

Sabin Adrian Luca
Î n toamna anului 1 995 domnul Ioan
Părean ne-a adus spre studiu mai multe materi
ale arheologice (LUCA-PĂREAN 1 995-1 996)
recoltate cu douăzeci de ani în urmă din
hotarul comunei Orlat (jud. Sibiu). Fragmen
tele ceramice şi uneltele de piatră cioplită şi
şlefuită au fost descoperite la nord de comună,
pe malul râului ce o străbate în prealabil.
Autorul descoperirii îşi aduce aminte că a găsit
mult mai multe materiale ceramice care au fost
duse la Muzeul Brukenthal şi predate domnu
lui profesor Iuliu Paul, pe atunci muzeograf la
această instituţie. Materialele arheologice
amintite în aceste rânduri se află în colecţia
particulară a descoperitorului. La câţiva ani
după publicare colecţionarul amintit a tipărit o
carte (PAREAN 1 999) în care localizează mai
precis descoperirile, numind punctul arheolo
gic din hotarul localităţii Poduri (PAREAN 1999,
3 1-32).

10. Materiale vineiene timpurii desco
perite în Peştera cu vas (sat Marita, jud. Vâl
cea).

Sabin Adrian Luca, Cristian Roman
Cavitatea în care s-au descoperit materi
alele arheologice ceramice este situată în ba
zinul Cernei Olteţului (Munţii Căpăţânii, jud.
Vâlcea), la cea. 15 km V de satul Marita şi a fost
publicată nu de mult (LUCA-ROMAN-BĂICOANĂ
1 997, 17- 18, Plan 2, Pl. I/4).
Vasul publicat cu acest prilej este bitron
conic, cu buza evazată. Pasta ceramicii este
densă, cu adaos de nisip fin şi pleavă tocată,
fiind foarte bine arsă. Vasul este lustruit atât în
interior, cât şi pe exterior, culoarea sa fiind
brun-cenuşie. Recipientul este prevăzut cu
două torţi perforate vertical, situate asimetric
faţă de diametru! maxim al vasului.

Î n primăvara anului 1996 am efectuat o
periegheză în zona în care s-au efectuat desco
peririle, negăsind decât urme arheologice hall
stattiene şi dacice. Periegheza a vizat un areal
situat la N şi V de balastiera ce se află în N-E
ul comunei Orlat.

Î ncadrarea culturală şi cronologică a
vasului se leagă de existenţa orizontului vineian
timpuriu, mai precis de finalul acestuia.

Î ntre materialele arheologice publicate
cu primul prilej (LUCA-PĂREAN 1 995-1996) se
află şi două fragmente ceramice ce se pot
încadra în perioada timpurie a culturii Vinea
(LUCA-PĂREAN 1995-1996, 227, Fig. 2/1-2).
Aceste fr agm en t e ceramice a p arţin

semifinc,

Materialul arheologic se află Ia Muzeul
Castelul Corvineştilor din Hunedoara.
11. Aşezarea de la Romos-Făgădău (jud.
Hunedoara).

sp e cie i

Sabin Adrian Luca

sunt foarte bine arse şi au culoarea

brun-roşiatică şi neagră.

Cercetările de teren începute in anul
1991, în zona municipiului Orăştie (perieghe
zele au fost efectuate, în acel an, de Zeno-Karl
Pinter - pe aw.nc;:i la In sti t u t u l de cercetări socio

Î n c a d r a rea cr onolo gică şi cu l turală.
factura ceramicii, precum şi m o d u l de re al i 

zare şi tipologi a ornamcntclor acestora ne-au
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de telecomunicaţii care ne-a obligat să
restrângem sondajul la 1,20/1 m, suprafaţă pe
care am urmărit stratigrafia până la sterilul din
punct de vedere arheologic (LUCA 1995-1996,
Planul le-d). Stratigrafia sondajului este com
pusă - de la suprafaţa solului spre sterilul din
punct de vedere arheologic - dintr-un strat de
humus actual gros de aproximativ 0,30 m, un
strat de cultură gros de aproximativ 1,80 m şi,
către fundul excavaţiei, un strat de pietriş, ste
ril din punct de vedere arheologic. Între
adâncimile de 1,00-1,25 m se află un strat com
pact de piatră de râu aşezată uniform,
intenţionat, în trei straturi succesive. Deasupra
şi dedesubtul acestui pat de pietre se află frag
mente ceramice vineiene. Suprafaţa cercetată
este prea mică pentru a da vreo semnificaţie
certă acestui complex (podină de locuinţă,
drum etc.). Cercetările viitoare vor elucida, cu
siguranţă, această dilemă. Sub această podină
(?) stratul în care apar materialele vineiene are
o grosime de 1,50 m, în el fiind amestecate
bucăţi de chirpic, uneori masive, fragmente
ceramice, oase şi silexuri. Către fundul sonda
jului a apărut o porţiune de lipitură ce poate
reprezenta un fragment de podină.

-umane Sibiu - şi Aurelian Cosma - pe atunci
muzeograf Ia Muzeul de etnografie Orăştie -;
în paralel, Căstăian Mihai a făcut cercetări de
teren în urma cărora s-a descoperit şi aşezarea
neolitică de Ia Romos. Pentru alte amănunte
vezi: LUCA-COSMA 1993; LUCA 1995-1996;
1997), au dus Ia creionarea unei imagini suges
tive asupra evoluţiei culturilor preistorice în
acest areal geografic restrâns Ia câţiva km2. Cu
această ocazie ne-a fost semnalată şi o aşezare,
în hinterlandul agricol al comunei Romos
(Mihai Căstăian a descoperit aşezarea urmă
rind lucrările de îngropare a unui cablu de tele
comunicaţie. Pentru alte informaţii vezi:
CĂSTĂIAN 1995, 45, 51, Pl. VIII A-B) ce o con
sideram, iniţial, turdăşeană (LUCA-COSMA
1993, 87).
Aşezarea neolitică de la Romos se află
pe latura din dreapta, a drumului ce leagă
intersecţia rutieră a Geoagiului cu satul
Romos, la aproximativ 500 m N de întretăierea
acestui drum cu şoseaua spre Vaidei ( LUCA
1995-1996, Harta 1). Fragmentele ceramice au
fost recol-tate pe o suprafaţă de aproximativ
200/100 m de pe o terasă joasă, inundabilă, a
râului Ro-mos care curge actualmente la
aproximativ 3-400 m V de aşezare. Mediul
ambiental actual este modificat faţă de cel
preistoric prin efectul lucrărilor agricole şi implicit - al defrişărilor efectuate în ultimele
sute de ani. În perioadele străvechi, terasa 1 a
râului Romos (curba de nivel de 220 m) era,
fără îndoială, împădurită. Curios este faptul că
vineienii nu au ales să locuiască pe această
terasă, extrem de propice ocupării pe termen
lung, aşa cum se întâmplă, de obicei, pe valea
Mureşului mijlociu (cum este cazul aşezărilor
neolitice de Ia Turdaş-Luncă, Orăştie-Dealul
Pemilor, punct X2, Tartăria, Balomir, Limba,
Lumea Nouă ş.a.) ci în valea pârâului ce a fer
ăstruit un "defileu" în terasă.

Sondajul 2/1995. Dimensiunile acestuia
au fost, iniţial, de 2/2 m. Acelaşi cablu de tele
comunicaţii ne-a făcut să cercetăm o suprafaţă
mai mică decât cea începută până la sterilul
arheologic. Sondajul a fost amplasat la aproxi
mativ 40 de m N de prima cercetare, la margi
nea aceleiaşi şosele. Stratigrafia (LUCA 19951996, Planul la-b) este mult mai puţin com
plexă. După partea de 0,30 m reprezentând
humusul actual s-a constatat apariţia unui strat
de cultură gros - în medie - de 0,40 m şi un strat
de lut, imediat următor în adâncime, steril din
punct de vedere arheologic. Sub acest strat de
lut se află acelaşi pietriş, steril din punct de
vedere arheologic. In partea de S-V a sondaju
lui am descoperit albierea unei gropi (LUCA
1995-1996, Planul la) umplută cu un material
arheologic deosebit de caracteristic pentru
locuirea vineiană de aici.

Stratigrafia aşezării neolitice nu este
foarte complexă. Depunerile arheologice au
fost studiate prin realizarea a două sondaje şi a
unei secţiuni, după cum urmează (săpăturile au
fost supravegheate şi realizate în mare parte de
Mihai Căstăian, pe atunci student, în cadrul
şantierului-şcoală Orăştie):

Secţiunea Sl/1995. Această secţiune a
fost trasată în partea de N a zonei de
răspândire cu fragmente ceramice la suprafaţa
solului. Secţiunea a avut o lungime de 8 m.
După humusul actual cu grosimea de aproxi
mativ 0,30 m s-a cercetat stratul de cultură cu
grosimea medie de 0,60 m. Către vestul secţiu

Sondajul 1/1995. Acesta s-a executat
către centrul arealului pe care apăreau materi
alele ceramice, lângă şoseaua amintită anteri
or. Dimensiunile suprafeţei cercetate sistema
tic au fost - in itial - de 3/1 m. Odată cu adânci-

nii s-a descoperit un complex adâncit până la

§\Hl\wl Qli

rea săpăturii s-a constatat existenţa un ui cablu

pi�tri�; Gil �i în Gil.ml Bonuajului

Sl/1995 (LUCA 1995-1 996, Planul le; a se corn-
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para cu 1d). Cu această ocazie am constatat că
sterilul arheologic este, comparat cu stratul de
cultură, lutul maro sau - uneori - galben/nisi
pos. Com-plexele adâncite ajung până Ia strat
ul de pietriş aflat sub sterilul lutos. Uneori,
complexele adâncite pătrund în acest strat de
pietriş, ca şi în cazul complexului din sondajul
1. La aproximativ 0,80 m adâncime s-au
descoperit, în zona centrală a secţiunii, res
turile unei locuinţe de suprafaţă, foarte prost
conserva te.

V/6; VI/2, 4-6, 9, 1 1) şi uzual/grosieră (LUCA
1995-1996, Pl. 1/1 , 7; III/9, 14; IV/5-6, 8; V/1-3,
7; Vl/7-8). Degresantul folosit foarte frecvent
este nisipul cu bobul bine ales, în cazul eera
micii fine şi semifine, sau cu bobul mai mare, în
cazul ceramicii uzual/grosiere. Rar constatăm
şi existenţa în compoziţia pastei a materiei
organice tocată foarte bine.
Arderea la care a fost supusă ceramica
este foarte bună. Arareori constatăm existenţa
unui pişcot, de culoare roşie (LUCA 1 995-1996,
Pl. IV/7; V/1, 6) sau neagră (LUCA 1 995-1996,
Pl. V/1). Ceramica fină şi, uneori, cea semifină
este foarte bine lustruită. Pe ceramica fină
apare - uneori - efectul cromatic numit black
topped. Ceramica semifină prezintă şi arderea
în flecuri. Coloristic, ceramica fină este, în
marea majoritate a cazurilor, neagră, ceramica
semifină este neagră, brună, brun-gălbuie sau
cărămizie, iar ceramica grosier/uzuală este
brună, cărămizie şi - foarte rar - cenuşie.

În sfârşit, secţiunea S l/ 1 995 a fost
amplasată paralel cu drumul de ţară ce măr
gineşte aşezarea vineiană, la nordul acesteia
(LUCA 1995 - 1996, Harta 1 , drumul este
reprezentat prin două linii paralele, între
rupte), la aproximativ 1 m de duetul său.
Toate aceste observaţii ne fac să afir
măm că aşezarea neolitică de la Romos este
locuită - probabil - în minim două etape succe
sive, fără hiatus cronologic între ele. Această
observaţie este relativ greu de demonstrat pe
profilele şi cu observaţiile de stratigrafie ori
zontală făcute până acum, în mod foarte expli
cit. Unele dintre caracteristicile materialului
arheologic ceramic, pe adâncimi, pot să ducă după cum vom observa în continuare - spre
această constatare.

Formele ceramicii dau o notă de parti
cularitate acestei staţiuni deoarece străchinile
evazate sunt rare (LUCA 1 995-1996, Pl. Vl/3, 9,
1 1), majoritatea acestora având pereţii aproape
verticali, uşor arcuiţi spre interiorul vasului
(LUCA 1995-1996, Pl. I/6-7; Vl/7-8, 10).
Castroanele au tendinţe spre bitronco
nism, efect realizat printr-o arcuire foarte pu
ternică a peretelui vasului (LUCA 1995-1996, Pl.
1/2, 4-5, 8, 10; IV/1, 3; V/2, 5-6; Vl/1). Rar apar
şi forme ale castroanelor cu pereţii drepţi
(LUCA 1995-1996, Pl. 1!3), perpendiculari pe
fundul vasului. Ridicat este numărul vaselor de
mari dimensiuni - mai ales la specia uzual/
grosieră -, bombate - oalele (LUCA 1995-1996,
Pl. 1/1; III/14; IV/3-4, 6, 8; V/7). Tot vase cu cor
pul bombat sunt şi amforele cu gâtui cilindric
(LUCA 1995-1996, Pl. 11/17; III/12, 16; IV/2, 7;
V/1). O parte dintre vasele de Ia Romos au
piciorul înalt, plin (LUCA 1995-1996, Pl. Vl/2)
sau cu o concavitate mai mult sau mai puţin
accentuată în partea inferioară a piciorului
(LUCA 1 995-1996, Pl. Vl/4-6). Reţinem - chiar
dacă nu am ilustrat acest lucru - că piciorul,
partea plină a acestuia, este - de cele mai multe
ori - foarte înalt (12-15 cm) şi zvelt.

Materialul arheologic recoltat cu ocazia
perieghezelor şi săpăturilor din anul 1995 este
deosebit de divers şi caracteristic pentru etapa
timpurie a culturii Vinea.
Materialul litic nu este prezentat în aces
te rânduri. Constatăm doar apariţia topoarelor
din piatră cioplită, pe lângă obiectele din silex
cioplit. Semnalăm cantitatea mare de obsidian
descoperită la suprafaţa solului sau în stratul
de cultură.
Materialul osteologie este slab reprezen
tat. Remarcăm străpungătorul realizat dintr-un
corn de căprior (LUCA 1995-1996, Pl. IV/4).
Ca şi în marea majoritate a staţiunilor
preistorice, cele mai relevante date pentru cro
nologia sitului sunt cele oferite în urma studi
ului ceramicii.
r-aclura. Din punctul de vedere al com-

pOiiUt:i pil�HGi, commim Yintiimli 9�
este fină

(LUCA

199 5 - 19 9 6, Pl.

1/2-5,

Formele speciale sunt reprezentate în

li� RRmCJ�

8-9;

săpătura anului 1995 de o strecuriitoare

11/6-8,

1 5, U!; 111/4, 17; IV/1-3; V/5; Vl/1, 3, 10), scmi
fină (LUCI\ 1995-1996, Pl. 1/6, 9; 11/l-5, 9-14, 1 61 7, 1 9-20;

III/1-3, 5-8,

1 0-13, 15-16; IV/4,

sau

afumătoare (LUCA 1995-1996, Pl. 1 /9) , străchini
cu protomc (LUCA 1 995- 1 996, Pl. 1/6; 111/2),
capace de vas

(LUCI\

111/10) şi vase cu

7;
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de scurgere ( LUCI\
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1995-1996, Pl. III/19). Între formele speciale se
distinge oala din burta căreia s-a modelat o fi
gură umană cu mască triunghiulară având ochii
incizaţi perpendicular pe nasul realizat sub
forma unui buton. Gura reprezentării este reda
tă printr-o scobitură ( LUCA 1995-1996, Pl. III/4).

La specia uzuală omamentele sunt rea
lizate din incizii scurte, grupate în mănunchiuri
(LUCA 1 995-1996, Pl. 1/4), impresiuni cu unghia
dispuse sub buză sau pe burta vasului ( LUCA
1995-1996, Pl. I/7), impresiuni cu unghia dis
puse oblic sub buza vasului, grupate într-un sin
gur şir ( LUCA 1995-1996, Pl. IV/6) - sau în două
( LUCA 1 995-1996, Pl. IV/8) - şi impresiuni pe
porţiunea proximală a burţii vasului ( LUCA
1995-1996, Pl. III/14). Tot pe specia uzual/
grosieră apar butoni mari, ovali, ornamentaţi
cu impresiuni multiple realizate cu degetul
( LUCA 1995-1996, Pl. III/9).

Omamentele sunt deosebit de variate şi
reprezentative pentru orizontul cronologic şi
cultural al descoperirilor arheologice de la
Romos-Făgădău.
La specia fină - mai rar Ia cea semifină apar ornamente realizate prin procedeul cane
lării. Specific este faptul că ornamentul este
foarte fin realizat, canelurile fiind fie paralele
(LUCA 1995-1996, Pl. 1/3), fie grupate şi inter
sectate în unghi de 450° ( LUCA 1995-1996, Pl.
1!8). Uneori, canelurile sunt mai adânci, gru
pate şi intersectate în unghi de 450° ( LUCA
1995-1996, Pl. I/2). Pe specia semifină există şi
caneluri paralele, dispuse pe umărul vasului
( LUCA 1 995-1 996, Pl. 11!15). La specia uzuală
există şi barbotină canelată ( LUCA 1995-1996,
Pl. I/1 ).

Toartele sunt perforate vertical-trans
versal şi documentate la specia fină şi semifină
( LUCA 1995-1996, Pl. 11/6; V/5). Unele vase au
butonii crestaţi adânc ( LUCA 1 995-1 996, Pl.
II/9).
Remarcăm că vasul-capac ( LUCA 19951996, Pl. II/1 1) are creştetul perforat de două
ori.
Vasul cu protomă ( LUCA 1995-1 996, Pl.
I/6) este înfrumuţesat cu o bandă pictată, orna
mentul coloristic fiind realizat cu roşu, după
ardere.

Pliseurile apar mai rar, şi numai la spe
cia semifină. Ele pot fi realizate sub forma unor
mănunchiuri paralele intersectate în unghi de
450° (LUCA 1 995-1996, Pl. III/8) sau în interi
orul şi pe exteriorul fundului vasului ( LUCA
1995-1996, Pl. II/10, 19).

Un alt vas ( LUCA 1995-1996, Pl. V/3)
iese din orice tipologie cunoscută putând să
aparţină altei culturi preistorice (epoca bron
zului?).

Inciziile apar în special pe specia semi
fină. Ele pot fi realizate sub forma unor benzi
paralele ( LUCA 1 995-1996, Pl. 11/1, 4-5, 7-8, 1213, 18), uneori intersectate în unghi ( LUCA
1 995-1996, Pl. ll/2-3, 1 1 , 16-17, 19; III/15) sau
meandrice ( LUCA 1995-1996, Pl. 11/14; III/1 113). Majoritatea acestor ornamente, ca şi cele
ce vor fi descrise în rândurile următoare, apar
pe vasele de tip amforă.

Materialul arheologic se află depozitat
la Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane din
Deva.
Încadrarea cultural-cronologică a desco
peririlor de la Romos nu ridică probleme deo
sebite în ceea ce priveşte momentul de dezvol
tare al culturii Vinea. Factura, formele şi orna
mentele arată că oamenii neolitici de aici au
trăit în faza A a culturii amintite (aşa cum a fost
definită în: LAZAROVICI 1970; 1971; 1 973;
1977; 1 977a, 55-64; 1979, 78-91, 105-1 15, 122132, 141, 163-165; 1981, 172-176, 182-183;
LUCA 1998). Unele dintre elementele defini
tarii ale staţiunii arată posibilitatea dezvoltării
acesteia şi în faza Bl a culturii amintite.

Benzile punctat-incizate apar tot pe vase
ale speciei semifine. Punctele pot fi alungite
( LUCA 1 995-1996, Pl. I II/1 , 3, 5, 16) sau tri
unghiulare ( LUCA 1995-1996, Pl. III/6-7), due
tul închipuit de banda punctat-incizată fiind
unul meandric. Foarte rar se întâlneşte tri
unghiul incizat şi umplut cu impresiuni ro
tunde, sub buza vasului ( LUCA 1995-1996, Pl.
ll/20).

12. Materiale vineiene timpurii desco
perite la Sântimbru-La ţărmure, La ierugă
(jud. Alba).

Un vas ( LUCA 1995-1996, Pl. III/17) este
ornamentat cu tăieturi scurte pe buza profilată,

Sabin Adrian Luca

fi i n d diferit - ca factură şi ardere - de restul
materialului arheologic de la Romos (este făi

Materialele

nos, de culoare portocalie, cu flecuri cenuşii).

ceramice

cercetările sistematice de
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descoperite în

aici (BERCIU-POPA
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1962) au fost etichetate drept Turdaş, Petreşti
(stratul neolitic) şi Wietenberg (stratul de
epoca bronzului). Materialele publicate cu
acest prilej, pentru epoca neolitică (Fig. 3),
sunt în totalitate petreştene, neexistând nici un
motiv prin care unele să fie încadrate în cultura
Thrdaş. Chiar dimpotrivă, când citim cu atenţie
textul autorilor constatăm existenţa unor cate
gorii neilustrate, aparţinând altui moment
cronologic, deosebit de semnificative pentru
descoperirile vineiene timpurii: văscioare din
lut negricios cu slip cenuşiu şi dungi negre (pic
tură ?, canelură ? n.a.); cupe din lut negru, slip
exterior negru lucios; . . . un fragment de pântec
de vas din lut grosolan negricios, cu straturi
cărămizii, decorat cu incizii neregulate, făcute
cu unghia, probabil de factură Criş (p. 268).
Toate aceste observaţii se pot corela cu materi
alele publicate de H. Ciugudean în anul 1979
(CIUGUDEAN 1979, 79, Fig. 1 1-12) care demon
strează fără putinţă de tăgadă existenţa orizon
tului vineian timpuriu clamat de noi. Mate
rialele ceramice de la Fig. 1 1/4-5 nu aparţin
unui orizont turdăşean, aşa cum afirmă autorul
articolului, ci unui orizont vineian timpuriu,
deoarece în cultura Turdaş nu apar picioare
pline de cupă atât de zvelte, iar banda punctat
incizată ilustrată este caracteristică orizontului
mai timpuriu. Apoi, vasul de la Fig. 12/2 nu
poate aparţine unui orizont petreştean, el fiind
de încadrat mai degrabă unui orizont Vinea A2
- Stareevo-Criş IVA, aşa cum se găsesc aceste
elemente în Transilvania de N-V (Zăuan:
LAZAROVICI 1980; LAZAROVICI-LAK6 1981),
Transilvania de S-E (Leţ: ZAHARIA 1 964;
1966), Moldova de S (Trestiana: POPUSOI 1980)
sau Centr(!lă (Grumăzeşti: cercetări Silvia
Marinescu-Bâlcu), Oltenia (Cârcea-Viaduct:
cercetări Marin Nica) sau Banat (LAZAROVICI
1983).

tate în urma descoperirilor anului 1989, încă
nepublicate (DRAŞOVEAN 1996, 94; DRAŞO
VEAN-MARIŞ 1998, 96). Sigur că lămurirea
stratigrafiei acestei aşezări neolitice nu stă
numai în aceste rezultate, dar un început pen
tru reinterpretarea materialelor arheologice
mai vechi se găseşte şi aici.
14. Thrdaş-Luncă (jud. Hunedoara).
Sabin Adrian Luca
Materialele arheologice Vinea A de la
Turdaş aparţin, de fapt, unui orizont cronolo
gic şi cultural mai târziu, de moment Vinea C
(DRAŞOVEAN 1996, 97; DRASOVEAN-MARIŞ
1998, 98; LUCA 1997, 73), confuziile existente la
ora actuală în istoriografia problemei vin de la
interpretarea eronată a unor forme şi orna
mente, fără a se cunoaşte factura şi poziţia stra
tigrafică a acestora. Modul în care am receptat
situ! arheologic de aici în urma cercetărilor
anilor 1992-1998 ne fac să afirmăm că este greu
de crezut că - cel puţin acum - există un strat de
cultură cu materiale arheologice aparţinând
acestei perioade istorice. Consecinţa firească a
acestei constatări este că materialele timpurii
de aici provin din alte puncte de pe valea
Mureşului, atât de plină cu situri arheologice
străvechi.
15. Materiale vineiene timpurii desco
perite la Vurpăr (jud. Alba).

Sabin Adrian Luca
Materialele vineiene timpurii de la
Vurpăr provin dintr-un sit arheologic cunoscut
încă de la începutul secolului (ROSKA 1941, 46,
Nr. 167, Fig. 41; 1943, 63, Nr. 6, Abb. 3Borberek-Merito). Materialele arheologice
publicate cu acest prilej aparţin atât orizontului
vineian timpuriu (numerele 1-4, 8-9, 1 1, 14-15,
20 din planşa cu pricina), cât şi unui orizont
mai târziu, turdăşean, după cum ne arată restul
materialului arheologic ceramic (numerele 5-6,
19 din aceeaşi planşă).

13. Tărtăria-Gura Luncii (jud. Alba).

Sabin Adrian Luca
Î n urma săpăturilor efectuate de K.
Horedt (HOREDT 1949, 44-69) şi N. Vlassa
(VLASSA 1966, 16; 1976, 29, 1 13, 1 15, Fig. 1/1-8)
în punctul Gura Luncii s-a descoperit, la baza
stratului de cultură preistoric, un nivel Star
eevo-Criş IIIB (DRAŞOVEAN 1 98 1 , 35).

Redesenând materialele arheologice din
descoperirile vechi, nu am mai redescoperit şi
materialele ce aparţin orizontului turdăşean de
aici. După informaţiile amabile ale cercetă
toarei Matilda l'dk.âcs putem afirma că o parte

a

materialelor arheologice din muzeul aiudcan
fost transportate, in diverse rânduri, că tre
alte muzee mai mari, fapt ce face ca fragmente
ccramicc din patrimoniul locului să nu mai fie
aici, urmele sale în depozite fi ind greu

Materialele arheologice ale nivelului
"turdăşcan" cel m a i vechi d i n descoperirile lui
N . Vlassa apartin fără îndoială unui orizon t
cronologic şi cultural Vinea A aşa c um su
gen:ază ana liza rea artefactelor ceramice rezul -

au

detectabile.

46

www.cimec.ro / www.mncr.ro

Faza timpurie a culturii Vinea în Transilvania
Materialele arheologice se află depozi
tate Ia Muzeul din Aiud sub numerele de
inventar 4.187-4.254.

Materialele vme1ene timpurii de la
Vurpăr aparţin, în special, speciei semifine şi
fine. Materialul arheologic este în mod cert
selectat de descoperi tari. Factura ceramicii este
în mare parte cea specifică acestui orizont, o
caracteristică în plus fiind dată de apariţia unor
materiale ceramice cu factură făinoasă, semn al
unei degenerări tehnologice specifice unor mo
mente finale ale orizontului cronologic amintit.
Vasele sunt de culoare neagră, brună, cărămi
zie sau cenuşie având pasta nisipoasă sau, mai
rar, făinoasă. Formele cele mai întâlnite sunt
amforele/amforetele cu gât cilindric înalt sau
mediu şi cu proximitatea maximă a burţii
rotunjită sau bitronconică (Fig. 15/2, 4, 6-1 1;
16/1). Am redesenat şi vase bitronconice, fără
gât, lustruite, de culoare neagră sau black
topped degenerat (Fig. 14/1; 1 6/2). Alte forme
caracteristice sunt străchinile simple cu pereţii
la 450° (Fig. 15/5) şi capacele de vas ornamen
tale în maniera specifică orizontului cronologic
(Fig. 15/3). Des întâlnite sunt şi picioarele de
vas pline, cu partea inferioară având - uneori o concavitate foarte bine profilată (Fig. 16/41 1). Acestea sunt de cele mai multe ori
cărămizii, păstrând - în unele cazuri - şi urme
de lustru. Foarte rar întâlnite sunt oalele (Fig.
15/1; 1 6/2). Ornamentele ce decorează cerami
ca vineiană timpurie de la Vurpăr sunt
reprezentate, cu rare excepţii, de banda punc
tat-incizată specifică culturii (Fig. 15; 16/1-2).
Aceasta este adesea meandrică, arareori pre
zentând triunghiuri umplute cu impresiuni/tă
ieturi. Rar, banda punctat-incizată este
umplută cu impresiuni rotunde şi, şi mai rar, cu
impresiuni cu un obiect bont. Uneori, banda
punctat-incizată este bordată cu şiruri de
impresiuni rotunde situate către buza vasului
sau la îngemănarea dintre gât şi corpul acestu
ia. Tot rare sunt şi impresiunile cu degetul dis
puse sub buza sau pe burta vaselor speciei
uzuale. Observăm o mare varietate de toarte,
perforate sau nu (Fig. 14).

Ia. Cultura Vinea A în Transilvania.
Scurta înşiruire a unor descoperiri
aparţinând orizontului cronologic şi cultural
Vinea A1-B1 din Transilvania arată complexi
tatea fenomenului cercetat şi - în acelaşi timp lipsa unor cercetări temeinice şi aprofundate
asupra sa.
Documentarea acestei problematici este
relativ insuficientă, parţială sau fragmentară
( LAZAROVICI 1981, 182, Beilage 1). S-a vorbit
de elemente, fenomene periferice, staţiuni izo
late ş.a. Studiind materialele publicate până
acum, constatăm faptul că aceste faze ale cul
turii Vinea sunt bine reprezentate, în special,
pe Mureşul mijlociu ( LUCA 1995-1996, Harta
2). Principalele descoperiri de acest fel s-au
făcut la Limba ( BERCIU-BERCIU 1 949, 1 8-29;
aici avem şi cele mai bune analogii pentru
aşezarea de Ia Romos în forme - Fig. 1 6/4; 1 8/1,
4; 19 -, ornamente - Fig. 17/2, 6; 21 - şi picioare
de cupă - Fig. 15), Iernut (VLASSA 1976, 1071 1 1, Fig. 4/7; PAUL 1965, 297), Balomir (VLASSA
1976, 1 15, 1 18, Fig. 4), Tărtăria (YLASSA 1976,
1 17-123) şi Valea Nandrului (ROSKA 1936).
Poate că şi unele descoperiri de la Turdaş
(ROSKA 1928, Fig. 21/3, 7) pot fi atribuite aces
tui orizont cronologic, cu rezervele formulate
în textul anterior.
N. Vlassa afirma că: purtătorii culturii
Vinea-Turdaş au atins, încă din momentul sosi
rii primului (şi, mai mult decât probabil, unicu
lui) lor val, şi linia Mureşului, în acelaşi singur
proces în cadrul căruia se pun bazele marilor
aşezări vineiano-turdăşene în care e prezent
orizontul cronologic Vinea A (respectiv, Star
eevo IV-Criş târziu - Vinea A-Turdaş 1).
Existenţa acestor nivele de locuire, chiar
dacă orizontul de încadrare cronologică a uno
ra poate fi contestat (Turdaş, Valea Nandrului,
Iernut), duce Ia concluzia că în Transilvania a
existat un moment cronologic vineian timpuriu
anterior descoperirilor de tip Turdaş (în ori
zontul vineian timpuriu lipsesc componentele
specifice ceramicii turdăşene aşa cum sunt
cunoscute în colecţia Zs6fia van Torma-ROSKA
1941-sau în urma săpăturilor efectuate de M.
Roska-ROSKA 1928). Orizon tul vineian tim

Încadrarea cronologică şi culturală a
materialelor arheologice provenite din colecţia
veche a Muzeului din Aiud şi descoperite Ia
Vurpăr ridică unele semne de întrebare din
cauza selecţiei realizate de descoperitori şi
necunoaşterii poziţiei stratigrafice a ceramicii.
Luând în considerare şi publicaţiile vechi con
statăm existenţa a două momente culturale,
primul vineian timpuriu şi al doilea turdăşean.
Eşautiuuul s tuuiat arată o fază vinţiani\ f:lin�

contu rată cu caracteristici cl asice ce den otă
cvoluilt: spre raza tll a amintitei culturi.

purîu cstt! strâns legat de descoperirile d i n
Serbia (Sl{WOVJIF. l 9HB), de la Vinb (vAStiE

o

1 936, 7- 1 7; XXX 1984; ST/\NKOVJJF.
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din Banatul românesc (LAZAROYICI 1979;
1981; LUCA 1985; 1988-1991; 1991; 1998;
DRASOVEAN 1989). Deosebirile dintre cultura
Vinea şi cultura Turdaş sunt prea evidente pen
tru ca să înglobăm ambele fenomene sub
acelaşi înveliş şi să definim cultura hibridă
Vinea-Turdaş (GARASANIN 1993). Cel puţin
faza 1, în această accepţiune, se dovedeşte arti
ficială în momentul în care constatăm că Vinea
A din Transilvania este identică cu cea din
Banat sau din Serbia, iar atunci când se naşte
cultura Turdaş, aceasta are caracteristici ce o
deosebesc hotărâtor de prima, chiar dacă se
poate presupune un aport genetic foarte puter
nic din partea comunităţilor din câmpia
Banatului la formarea culturii transilvănene (la
moment cronologic Vinea C).

Masca de pe vasul descoperit la Romos
prezintă analogii tot în faza A a culturii Vinea
(BĂLĂNESCU 1979; 1982; LAZAROVICI 1979,
88-91; pentru capacele de vas: BAlANESCU
LAZAROVICI 1979).
O altă problemă ridicată de cercetarea
arheologică a orizontului vineian timpuriu din
Transilvania este cea a existenţei unui moment
Metalicum aşa cum a fost el descris de N.
Vlassa (YLASSA 1976, 120). Cercetătorul amin
tit a folosit presupusa existenţă a acestui ori
zont tehnologic pentru a lămuri relaţiile dintre
zona orientală şi spaţiul sud-est european.
Apariţia acestui moment cronologic şi cultural
în Orient este subliniat şi de Alexandru Vulpe
(VULPE 1973, 217) accentuându-se - în cazul
României - asupra orizontului cu piese din
cupru obţinute, după toate aparenţele, prin
topire şi turnare (VULPE 1973, 217). Analiza
noastră din rândurile anterioare demonstrează,
o dată în plus, că acesta este destul de greu de
argumentat.

Judecarea materialului ceramic de la
Romos - de exemplu - nu trebuie afectată de
aparenţa după care specia incizată şi incizat
punctată este foarte abundentă, deoarece o
parte a acestui material este descoperit în tim
pul perieghezelor (LUCA 1995-1996, Pl. IU2-4,
14-16, 19; III/5), deci selectat prin metoda de
recoltare. Apoi, nu au fost cercetate complexe
de locuire în totalitate şi - mai ales în sondajele
1 şi 2 - pot să fie şi amestecuri datorate lucră
rilor de îngropare a cablului de telecomuni
caţii. De altfel, cu acest prilej au fost colectate
şi cele mai frumoase materiale rezultate din
periegheze. Dezvoltarea deosebită a speciei
punctat-incizate - pare a fi, de altfel, o specifi
citate a comunităţilor ardelene în această eta
pă, această caracteristică vădind o legătură pu
ternică cu comunităţile de la linia Dunării şi
mai puţin cu cele din câmpia Banatului.

Gh. Lazarovici tinde să dea dreptate lui
N. Vlassa în privinţa orizontului Metalicum
argumentându-şi opţiunea printr-o descoperire
de la Gornea-Căuniţa de Sus (LAZAROVICI
1977a, 54, Pl. XXXI U12). La prima publicare a
acestei piese Gh. Lazarovici îşi exprima re
zervele faţă de încadrarea timpurie (LAZARO
vrcr 1970, 477). Aici autorul spune că piesa a
fost găsită în partea superioară a stratului de
cultură din apropierea bordeiului 8, nu în com
plexul de locuire! Având în vedere că aici se
află şi complexe arheologice din epoca bronzu
lui, a fierului, din epoca romană sau din cea
medievală credem că poziţia cronologică
(Vinea A) a piesei trebuie privită cu circum
specţie, mai ales că şi analogiile publicate de
autorul descoperirii se referă fie la piese din os,
fie la piese încadrate cronologic în orizonturi
mai noi ( LAZAROVICI 1970, 477, n. 48; 1977a,
54, n. 24). O atitudine asemănătoare asupra
acestor descoperiri are şi Petre Roman
(ROMAN 1969, 68).

Comparând restul materialelor cera
mice descoperite la Romos cu complexe din
aşezări contemporane din sudul Banatului - de
exemplu - constatăm similitudini cu faza Al a
culturii Vinea, aşa cum a fost definită aceasta la
Gornea-Căuniţa de Sus (LAZAROVICI 1970;
1971; 1973; 1977; 1977a, 55-64; 1979, 78-91,
105-1 15, 122-132, 141, 163-165; 1981, 172-176,
182-183; bordeiele B13 şi B21b) şi Liubcova
Orniţa (LUCA 1988-1991; 1991; 1998; bordeiul
B6/1985) în ceea ce priveşte formele, orna
mentele canelate şi inciziile (LUCA 1 988-1991,
3-4; 1991, t47-14g). Se consta t5 ş i similitudini
cu mJteri;de arheologice înciu.lntbilG �>iitre
sfârşitul fazei timpuri i, mai a les în cazul

incizatc

Cât priveşte descoperirea unei piese de
cupru la Liubcova-Omiţa (COMSA 1967, 10;
1969, 33) credem că aceasta reprezintă; mai
degrabii, nivelele târzii ale il.Şe6i&rii (Vine" C)
de aici

speciei

(t AZAROVICI 1 971l, 1 64-16:>). Anum ite

e l e m ente

inciza t-pu nctate

evo l u ţ.ia fazei timpurii
Banatului

(LUCA 1 985;

a

a m i n t e sc

şi

de

II-I;

LUCA 1 990- 1 993; 1 998).

evoluat in cadrul e poci i neol i rice

cul t urii din câmpia

DRASOVEAN

(nivelele

De altfel, Eugen Comşa constat ă , la râmlul său,
că cele mai vechi descopc1·iri d e cupru d i n
Româ n ia aparlin u nu i orizont cronologk

40).

1 989).
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(COMŞA 1 987,

Faza timpurie a culturii Vinea în Transilvania
Î n continuare vom încerca să elucidăm
căile de pătrundere şi mecanismele care au
făcut ca această cultură, Vinea, să se impună
atât de puternic pe valea Mureşului, dar şi în
Câmpia Transilvaniei.

Trebuie să conchidem - chiar dacă am
afirmat, uneori, existenţa acestui orizont ( LUCA
1999, 32) - că momentul Metalicum contempo
ran cu cultura Vinea A nu întruneşte, cel puţin
deocamdată, elementele necesare unei definiri
corecte şi sigure pe teritoriul României.

Pătrunderea elementelor Vinea A în
Transilvania nu pare a se fi întâmplat pe râul
Mureş, cale pe care ar fi putut pătrunde din
spre Banat comunităţi Vinea A dezvoltate în
sensul celor din zona de câmpie a provinciei
citate ( DRAŞOVEAN 1989 (1990)), deoarece
acest episod nu se verifică pe teren - cel puţin
la nivelul actual al descoperirilor perieghetice.
Oportună pare utilizarea ca şi cale de pătrun
dere a Ţării Haţegului, cu descoperirea din
Munţii Căpăţânii (Peştera cu vas) pentru
pătrunderea eventuală şi dinspre Oltenia, dar,
mai degrabă, penetrarea dinspre Banat este
asigurată prin Munţii Poiana Ruscă (cu materi
ale arheologice în peşteri) spre depresiunea
Hunedoarei ( LUCA 1999a, 2-19) şi, apoi, mai
departe, spre valea Mureşului şi spre Transil
vania ( LUCA 1999b, 9).

Î n ceea ce priveşte ceramica, evoluţia
generală a materialelor arheologice de la
Tartăria ( HOREDT 1949, 44-69; VLASSA 1966,
16; 1976, 29, 33, 1 17, 121, 123; LAZAROVICI
1973, 43; 1981, 183-185; LAZAROVICI-KALMAR
1991 ; DRAŞOVEAN 1981, 35), Lumea Nouă
( BERCIU-BERCIU 1949), Limba-Vărar, Bordane,
Şesul Orzii ( BERCIU-BERCIU 1949; BERCIU
1961, 23-27; CIUGUDEAN 1978a, 50, 52, Fig.
8/3-16; Şesul Orzii-PAUL-CIUTA 1 997, 2-3;
Bordane-PAUL-CIUTA 1998, 41-42), Vurpăr
( ROSKA 1941, 46, Nr. 167, Fig. 41; 1943, 63, Nr.
6, Abb. 3-Borberek-Merită), Orlat ( LUCA
PĂREAN 1995-1996), Romos ( LUCA 1995-1996)
şi Sântimbru-La ţărmure, La ierugă ( BERCIU
POPA 1962) arată o evoluţie spre Vinea Bl a
descoperirilor timpurii, dar nu Vinea Bl aşa
cum o înţelege 1. Paul referindu-se la geneza
culturii Petreşti ( PAUL 1965, 298; 1969, 43;
1992, 125-132, tabel 1) "întinerind" peste
măsură geneza culturii domniei sale. După
acest moment poate data şi orizontul cu cera
mică pictată de tip Lumea Nouă, după cum
crede şi D. Berciu ( BERCIU 1961, 24).

Purtătorii elementelor culturale vin
eiene timpurii pătrund într-un prim val foarte
timpuriu încă din Vinea Al, aşa cum afirma şi
N. Vlassa dar, după opinia noastră, această
acţiune se repetă cel puţin încă o dată - feno
men sesizabil din studiul staţiunilor de la Mier
curea Sibiului, Orlat, Vurpăr etc. - la un mo
ment cronologic Vinea A2. Acest moment este
foarte bine reprezentat la Limba-Bordane.
Chiar şi evoluţia spre Vinea Bl arată, după cum
mai afirmam, strânse legături cu linia Dunării.
Putem chiar afirma că dintr-un motiv care ne
este obscur la ora actuală legăturile comu
nităţilor ardeleneşti cu restul culturii Vinea nu
sunt filtrate de loc de zona bănăţeană, ci direct
de cea sârbească. Această observaţie ne-ar
îndemna să căutăm mai multe elemente de
legătură spre Oltenia, deoarece în sudul acestei
provincii, Dunărea primeşte apele Timokului,
vale prin care se face legătură cu căile tra
diţionale de legătură comercială şi culturală a
neoliticului. Sigur că această observaţie ne este
sugerată şi de apariţia în staţiunile ardeleneşti
a unor elemente culturale policrome, de multe
ori neobservate sau încorporate unor mani
festări periferice.

Toate aceste constatări ne fac să afir
măm că, încă din faza Al a culturii Vinea,
comunităţi neolitice purtând cultura amintită
se aşează în Transilvania după cum arată mate
rialele cele mai vechi de la Romos (o parte din
materialele descoperite de aici, mai ales cele
din periegheze - Pl. 11/2-4, 14-16, 19; III/5 -, par
a demonstra o evoluţie locală la orizontul
cronologic şi cultural Vinea A al comunităţii de
aici; stratigrafia descoperită până acum nu a
fost deosebit de relevantă în acest sens; poate
că cercetările viitoare vor arăta şi o desfăşurare
stratigrafică pe orizontală, ştiut fiind faptul că
şi la Gornea - de exemplu - stratigrafia nu are
mai mult de 0,60 m grosime existând, însă, cel
puţin trei nivele de locuire distincte, pe orizon
tală) sau cele din Peştera curată de la Nandru.
Î ntr-un articol recent colegii FI: Draşo
vean şi T. Mariş văd într-un mod asemănător
evoluţia cultural-cronologică în Transilvania
( DRAŞOVEAN-MARIŞ 1998, 96-97) raportân
du-se şi la articole şi informatii de ale noastre

Î n consecinţă, constatăm existenţa unui
orizont cronologic vineian timpuriu (Vinea Al
B 1) în Transilvania, cu manifestări cronologice
şi cultu ral e asemănăloare până la identitate cu

mai vechi.

cele din zona iniţială de definire şi formare a
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b. Stratul următor este de culoare gal
ben-maronie deschisă, cu textură granuloasă şi
uşor lutoasă, constituindu-se în nivelul locuit
de neolitici. Grosimea stratului de cultură este
de aproximativ 0,40 m. Acesta se evidenţiază şi
prin compoziţia sa care este alcătuită din mate
rial osteologie, ceramic şi lithic;

culturii. Poate că reinterpretarea unor materi
ale arheologice provenite din cercetările mai
vechi ale acestei regiuni vor readuce la lumină
materiale de acelaşi orizont interpretate până
acum eronat.
II. Elemente liniare timpurii în Transilvania.

c. Stratul descoperit la fundul casetei
este gălbui-albicios, foarte făinos, cu concreţi
uni calcaroase şi steril din punct de vedere
arheologic.

Î n această primă parte a lucrării vom
căuta să definim şi să aprofundăm problemati
ca evoluţiei unor comunităţi neolitice transil
vănene spre fenomene cronologice şi culturale
caracteristice zonelor geografice din vestul
României. Chiar dacă acest proces era de
aşteptat să se întâmple pe Mureşul mijlociu şi
prima parte a celui inferior vom constata că
fenomenul apariţiei tehnologiilor liniarului
vechi au un cu totul alt parcurs cultural.

Stratigrafia secţiunii S 1/1 999 este mult
mai simplă, stratului arabil urmându-i - imedi
at - stratul steril din punct de vedere arheolo
gic.
Materialul arheologic.

Frecvenţa uneltelor în staţiune este
foarte redusă (lipsa acestora se datorează - în
mod sigur - suprafeţei destul de mici cercetate).
Remarcăm, totuşi, descoperirea unei piese de
obsidian (Fig. 4/5, Nr. inv. 7.363/68).

15. Aşezarea de Ia Pănade-Tăul Pănăzii
(corn. Sincel, jud. Alba).

Sabin Adrian Luca, Horia Ciugudean,
Aurel Dragotă
Aşezarea neolitică de la Pănade-Taul
Pănăzii se află la aproximativ 6 km spre sud
vest de localitatea amintită şi a fost descoperită
de Aurel Dragotă la sesizarea localnicului Ioan
Părău.

Ceramica se poate împărţi - din punctul
de vedere al compoziţiei şi tehnologiei de fab
ricaţie - în trei mari categorii: fină, semifină şi
uzual/grosieră. Remarcăm foarte rara apariţie
a materialelor ceramice aparţinând speciei
fine. Pasta ceramicii are în compoziţie pleavă şi
paie tocate precum şi nisip cu granulaţie vari
ată. Unele fragmente sunt degresate şi cu mâl
având un aspect făinos/săpunos la pipăit.
Arderea la care au fost supuse vasele este
foarte bună, în numeroase cazuri pătrunzând
prin pereţii vasului, fapt constatat prin cer
cetarea spărturii recipientelor din lut. Culoarea
fragmentelor ceramice trece de la nuanţe
cărămizii şi cărămizii-gălbui la negru-cenuşii
sau cenuşii.

Situl arheologic se află pe o terasă ce
mărgineşte lacul cu numele Tau! Pănăzii.
Săpăturile arheologice sistematice au fost exe
cutate în anii 1998-1999. Cercetările au fost
efectuate de H. Ciugudean şi A. Dragotă
(Muzeul Naţional al Unirii din Alba Iulia).
Caseta Cl a fost trasată şi cercetată în
anul 1998. Ea a avut dimensiunile de 4/2 m.
Adâncimea la care se opreşte statul de cultură
fiind de 0,80 m. Caseta a fost orientată NV-SE
faţă de lacul amintit anterior.

Ornamentele vaselor sunt - în mare
parte - cele caracteristice ceramicii stareeviene
şi constau din ornamente plastice, alveole, bar
botină şi incizii.

Secţiunea S l/1999 a avut dimensiunile
de 10/1,5 m şi a fost orientată în acelaşi sens ca
şi caseta C1, fiind plasată la aprox. 150 m dis
tanţă de aceasta. Alei nu s-au mai descoperit
materiale arheologice.

Inciziile ocupă cel mm Important loc
între omamentele ceramicii neolitice timpurii
de la Pănade. Ele pot fi trasate în mănunchiuri
de linii paralele sau în reţea într-o mare vari
e ta te de combinaţii (Fig 1/4-6; 2/2; 3/1-2; 4/3;
5/3). Incizia se realizează în două feluri: prin
zgâri erea subţire şi fină a pe rete lu i vasului sau
prin executarea unor urme adânci şi late.
Uneori, accslc două moduri de real iza re a
i n ci ziei se combină (Fig. 1/5; 2/2).

Stratigrafia casetei C1 este destul de
simplă:

.

a . S tra t u l arabil ure o grosime de 0,250,30 m. Materialul arheologic de epocă neoli
tică este destul de slab reprezentat prin frag
mente mici, spa rte , de ceramică;
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în zig-zag ( DRAŞOVEAN 1981, 42, Fig. 3/1 1 , Pl.
11!17). De asemenea, găsim analogii apropiate
şi la ornamentele impresat-ciupite ( DRASO
VEAN 1981, 42; LUCA-BOROFFKA-CIUTĂ 1998,
Fig. 4/3; 5/4).

Un alt tip ornamental caracteristic aces
tei descoperiri îl constituie barbotina organiza
tă prin realizarea unor şănţuiri cu ajutorul
degetelor, dispuse în şiruri paralele (Fig. 6!7).
Ornamentele în relief se prezintă sub
forma brâului alveolar simplu (Fig. 4/4; 6/6),
dublu (Fig. 6/5) sau combinat cu impresiuni şi
incizii (Fig. 6/4). La acestea se pot adăuga şi
butonii-apucători circulari şi plaţi (Fig. 3/3) sau
uşor conici (Fig. 1/1). Un alt motiv ornamental
realizat în relief este brâul simplu, dispus în zig
zag (Fig. 1!3).

Aceste elemente tehnologice şi estetice
se dezvoltă şi în aşezările bănăţene din nordul
Banatului către sfârşitul fazelor timpurii ale
culturii Vinea ( DRASOVEAN (1989) 1 990, 33, 35,
37, 41-42, Fig. 3/71-72, 88, 90-92) ca şi compo
nente de geneză şi evoluţie primară a culturii
Banatului, aşa cum ne-o arată şi alte materiale
din nordul Banatului ( LUCA 1985, 285, Fig.
3/1 1 ; 4/2, 6), mai precis faza 1B a acesteia
(LUCA 1 985, 288, n. 58), încadrare preluată
pentru unele dintre aşezările zonei şi de FI.
Draşovean ( DRAŞOVEAN (1989) 1990, 44).

Foarte sugestive pentru acest orizont
cronologic şi cultural sunt ornamentele impre
sat-ciupite, caracteristice momentului şi exis
tente într-o gamă diversă (Fig. 4/2; 5/2; 6/3-4).
Formele mai des întâlnite sunt cele glo
bulare (Fig. 1/5; 2/1; 5/1 ; 6), uneori cu gâtui
cilindric, scurt (amforete - Fig. 3/6; 6/1-2), vase
le cu buza tăiată drept (Fig. 4/1 ) şi cele cu lip
penrand (Fig. 1/6). Se mai întâlnesc străchinile
cu diferite grade de înclinaţie a pereţilor (Fig.
2/2, 4; 3/5; 4/3; 5/2-3, 5), vasele bitronconice
(Fig. 2/3; 3/4) şi cele cu picior (Fig. 5/4).

Aceleaşi elemente ca cele de mai sus se
întâlnesc şi în Clisura Dunării Ia Gornea
Căuniţa de Sus în mediul cultural Vinea A
(LAZAROVICI 1 977a, Pl. XXXVI/9; XXXVIII
14, 16; XXXVIII/5, 19-20; XXXIX/1; XU16,
18; XLII/16; XLVI/1-2; L/5; LV/17; LXII/7),
dar mai ales în mediul cultural de sinteză
Stareevo IV ( LAZAROVICI 1977a, Pl. LI/8, 18,
26-28, 31, 38, 51; LX/1-3, 5, 7-9) şi vor evolua,
şi mai târziu, în faza Vinea B, devenind o ca
racteristică a acesteia (LAZAROVICI 1975, Fig.
1/4-5; 6/19; 7/2, 10-13; 12/6, 8; 14/1).

Materialele arheologice descoperite cu
acest prilej se află în colecţiile Muzeului Naţi
onal al Unirii din Alba Iulia (Nr. inv. 7362/1-14;
7363/1-9; 7364/1-3).

Apariţia ornamentelor amintite pe o
ceramică a cărei factură nu s-a desprins, încă,
din tarele epocii reprezentate prin tehnologiile
Stareevo-Criş demonstrează existenţa în Tran
silvania a unui curent cultural ce sintetizează
valorile Stareevo-Criş cu cele vineiene timpurii
la un moment cronologic Vinea A3-B1, una
dintre variantele sintezei fiind reprezentată
prin această staţiune. Asemănarea prea puţin
formală a acestui tip de ornament (cel incizat),
apărut atât de des la Pănade, arată - în opinia
noastră - că există posibilitatea unei conta
minări vineiene într-o etapă situată pe acelaşi
palier cronologic cu fenomenul cultural Star
eevo IV din sudul Banatului, sau chiar mai târ
ziu, ceea ce ar face ca în Transilvania regulile
cronologiei relative bazate pe asemănările
tipologico-stilistice, aplicate în Banat, să fie
doar parţial valabile.

Încadrarea cronologică şi culturală.
Aspectul şi forma inciziilor este deo
sebită de cea aflată, în general, în aşezările
târzii ale culturii Stareevo-Criş. Acestea nu
seamănă nici cu inciziile din faza a treia a cul
turii (LUCA 1 995, 7, Fig. 5/1 , 1 2-15, 17; 6/40, 46,
5 1 , 56; 7/7; 8/1-23; 9/22) din Banat, nici cu cele
de la începutul fazei a patra din Transilvania de
sud-vest ( LUCA-BOROFFKA-CIUTĂ 1998, 1 9, Fig.
1/12, 16, 1 8; 4/1 , 6; 6/5), dar şi în alte aşezări
( DRAŞOVEAN 1981, 41; LAZAROVICI 1 983, 21;
1984, 67; LAZAROVICI-SZEKELY 1990-1994, 8).
Stilul de realizare al inciziilor, coroborat cu
pasta de multe ori făinos/săpunoasă ne face să
gândim la o relaţie culturală aflată, ca timp, în
momentul formării şi consolidării grupelor
liniare timpurii din câmpia Tisei ( KALICZ
MAKKAY 1 977, Tafel 1/4; 7/7; 8/1, 4-6, 8-9;
27!12).

În sfârşit, constatăm că evoluţiile spre
ornamentele incizate şi spre tehnologiile de

Barbotina are analogii apropiate în

Transilvania (LUCA-BOROI'I'KA-CJUTĂ 1998, Fig.
.5/1), la fel ca şi brâurile alvcolate (CIUTĂ 1997,
Pl.

preparare a paslt:i şi ardere de tip l iniar se

întâmplă şi in Ardeal, dar sub alte perspective

XV/2; XVII/2) sau brâurilc aplicate simple,

culturale. Oricum, această sta�iune arată că
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,

una dintre căile de pătrundere a comunităţilor
neolitice timpurii spre Ţara Bârsei şi Secuime,
pe lângă cea mai uşor de parcurs de pe Mureş,
este de găsit pe Tarnave ( LAZAROVICI-SZEKELY
1 990-1994; CIUTĂ 1 996; LUCA-BOROFFKA
CIUTĂ 1998).

19. Dej - Cichegy (jud. Cluj).
Sabin Adrian Luca
Fragmentul ceramic publicat de Z.
Kalmar este ornamentat în stil liniar vechi
( KALMAR 1987, 62, Fig. 3/1 1).

Ila. Alte materiale liniar-timpurii din
Transilvania.

20. Iclod - La Doroaie (jud. Cluj).
Sabin Adrian Luca

În acest subcapitol se va constata că
zonele marginale ale Ardealului sau cele mai
puţin circulate sunt supuse unor dezvoltări
tehnologice şi de idei asimilate de noi sub ter
minologia de tehnologii liniar-timpurii.

Factura materialelor arheologice, dar şi
unele caracteristici ale ornamentelor incizate
pot să indice influenţe liniare vechi ( KALMAR
1987, Fig. 4/4).

16. Ciceu, corn. Siculeni (jud.Harghita).

21. Măgura (jud. Hunedoara).

Sabin Adrian Luca

Sabin Adrian Luca

Din punctul Cetatea Ciceului provin, în
urma cercetărilor arheologice de suprafaţă
întreprinse de Al. Ferenczi în anul 1935, frag
mente ceramice ce pot fi atribuite unui orizont
liniar cu tradiţii Stareevo-Criş ( KALMAR
CRISAN 1995, 752).

În articolul cu privire Ia cultura Star
eevo-Criş pe valea Mureşului mijlociu publicat
de FI. Draşovean în anul 1981 ( DRASOVEAN
1981, 42, Pl. 11/18) se află un fragment ceramic
ce exprimă, în opinia noastră, o evoluţie spre
maniera liniară de omamentare a ceramicii.

17. Cipău (jud. Mureş).

22. Petreşti (jud. Alba).

Sabin Adrian Luca

Sabin Adrian Luca

Materialele arheologice de aici sunt după cum afirmase şi Nicolae Vlassa - ameste
cate neexistând, după toate aparenţele, nici o
legătură între materialele Stareevo-Criş şi cele
liniare cu capete de note muzicale ( VLASSA
1959, 240-246, Fig. 2-3; 1959a, 448-451 ; 1966a,
14; 1976, 10-14, Fig. 2-3, 16-18). Fragmentele
ceramice ce ar putea apartine unui orizont cul
tural liniar timpuriu nu sunt publicate cu acest
prilej. Acest fapt ne face să excludem situ! de
aici din rândul celor liniar-timpurii, mai cu
seamă că asemănările formale legate de
tehnologiile de ardere şi realizare a ceramicii
nu sunt întotdeauna relevante, putând să fie şi
întâmplătoare (legate de calitatea lutului, a
degresantului sau a anumitor calităţi ale com
bustibilului folosit).

Acelaşi Nicolae Vlassa arată că în
Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei din
Cluj-Napoca se află un fragment de vas
cenuşiu-negricios ce ar aparţine liniarului vechi
şi care provine de Ia Petreşti ( VLASSA 1959,
239; 1976, 9). Alte informaţii lipsind, desco
perirea îşi mai aşteaptă confirmarea cu alte
materiale arheologice de acelaşi tip. Din
colecţiile vechi de la Petreşti-Groapa Galbenă
provin unele fragmente ornamentate în tehnica
inciziei vălurite sau în stil textil. Acestea se în
cadrează, însă, la un orizont cronologic şi cultu
ral mai târziu, Vinea C sau, chiar post Vinea C.
23. Thrdaş (jud. Hunedoara).
Sabin Adrian Luca
Nicolae Vlassa publică materiale arheo
logice (cerarr,!că) de factură fină, săpunoasă şi
de culoare cenuşie deschis, cenuşie negricioasă
sau, mai rar, uşor portocalie. Acestea sunt
ornamentate cu motive spiraloid-liniare neîn

18. Cluj-Napoca - Stăvilar (jud. Cluj).
Sabin Adrian Luca
Unele caracteristici ale ccramicii, pre
cum cele legate de factură, dar şi stilul de
realizare al inciziilor, ne conduc spre ideea
existenţei unor evol u ţ ii spre ceramica de Lip
l i n iar vechi în acest sit a rh e o l ogic (KALMAR
1987, 62, Fig. 3/5 ) .

trcnlpte de capete de note (VLASSA 1 959, 239,
Fig. l/1-15; 1 976, 9, Fig. 1/1 - 1 5) . Materialele
puhlicate ca aparţinând fazei vechi a culturii
ccramicii liniare provin din ccrceti'\rile Zs6fici
von Torma şi cele ale lui Mărton Roska ( VLAS
SA 1 959, 239, n o La 2-3; 1976, 9, nota 2-3).
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Încadrarea cronologică şi culturală a
materialelor arheologice publicate cu acest
prilej este, după toate probabilităţile, mai
târzie. La această supoziţie ne duce şi cu
noaşterea mai aprofundată a materialelor tur
dăşene dată de noile cercetări sistematice
întreprinse de Sabin Adrian Luca între anii
1992-1998. Materialele incizate de acest tip
apar rar, este drept, în nivelele I (vechi) şi II
(intermediar), nivele încadrate - cel mai tim
puriu - la sfârşitul fazei B2 a culturii Vinea.
Spre această încadrare ne trimite şi compara
rea materialelor de la Turdaş cu cele de la
Mintia-Gerhat (DRASOVEAN-LUCA 1 990, Fig.
2/3-8; 3/1-2) sau cu materiale provenite din
colecţiile vechi de la Petreşti-Groapa Galbenă
(materiale redesenate de noi în depozitele
Muzeului Naţional al Unirii din Alba Iulia).
Toate aceste descoperiri arată un orizont Vinea
C pentru materialele arheologice de acest fel.

mente pentru existenţa unor comunităţi ce se
pot încadra ferm acestui orizont cultural, în
sensul descoperirilor din nord-vestul României
sau din sudul câmpiei Tisei, lucru ce se întâm
plă şi datorită evoluţiei în sens vineian al comu
nităţilor omeneşti de pe valea Mureşului,
extrem de dens locuită în perioadă.
Unii cercetători au încercat să insinueze
că elementele liniare vechi ar pătrunde spre
Transilvania pe valea Mureşului şi acestea ar
veni dinspre liniarul vechi de tip Alfăld.
Influenţa acestor elemente culturale se simte
foarte bine în nordul Banatului, în aşezări pre
cum Fratelia, Freidorf I, Freidorf IV, Sat
Chinez şi Băile Călacea ( LAZAROVICI 1 979,
266-268; LAZAROVICJ-GHERMAN-RESCH 1983;
LAZAROVICI şi colab. 1991, 32, 41-49, Fig. 12/12, 8; 1 3/ 1-2, 8-9; 14- 15; DRAŞOVEAN 1989
(1990)), Bodrogu Nou-Către Vale (LUCA 1985,
Fig. 1-2, 3/2, 4, 6-13; 4/1-8, 1 1-18; 5) sau Siria
Gropile nemţeşti ( LUCA 1985a, 457, Pl. I/4),
fiecare dintre acestea arătând un grad diferit
de integrare culturală a elementelor liniare.

24. Zăuan-Dâmbul Cimitirului (jud.

Sălaj).
Sabin Adrian Luca

Dacă această pătrundere ar fi avut loc
pe valea Mureşului, sigur că am fi avut
descoperiri liniare vechi necontestabile la
Turdaş, de exemplu, nu aşa cum rezultă din
critica noastră. De asemenea, şi alte aşezări ar
fi avut atribute liniiue mult mai bine evidenţi
ate, nu doar elemente, nivel Ia care ne aflăm
acum cu cunoaşterea materialelor ceramice.
Cert este că pătrunderea vineiană timpurie este
mult mai puternică şi veche decât s-a sesizat
până acum, fapt ce a influenţat negativ prezen
ţa comunităţilor liniare timpurii în Transilva
nia, acestea pătrunzând pe Someşuri, dinspre
N-V-ul provinciei şi exteriorizându-se timid în
Secuime şi mai puternic pe văile laterale ale
Mureşului, cum ar fi valea Tarnavelor.

Între materialele arheologice desco
perite în acest sit arheologic se remarcă ele
mente de sorginte liniară veche cum ar fi cele
incizate (KALMAR 1987, 62, Fig. 2/3, 8) sau Iip
penrandul ( LAZAROVICI-LAK6 1 981, 21, Fig.
13/1 ).
Ilb. Discuţii despre materialele arheo
logice liniare timpurii din Transilvania.
Calea cea mai plauzibilă de pătrundere a
influenţelor culturale liniare spre centrul
Transilvaniei este dinspre nord-estul teritoriu
lui actual al României (grupul Szatmar-Berea
Ciumeşti-Săcuieni) unde se constată o puter
nică dezvoltare a culturii Stareevo-Criş târzii
(LUCA-IERCOŞAN 1 998, 153-159) din care se
naşte această grupă liniară veche ( COMŞA 1963;
PĂUNESCU 1 963; 1 964; LUCA-IERCOŞAN 1997;
DUMITRAŞCU-LUCA 1991, 289-291 , Fig. 1 ) .
Ceramica pictată cu negru asociată, uneori, cu
aceste descoperiri pare a fi la baza formării
grupului cultural Pişcolt (LAZAROVICI-NEMETI
1983; NEMETI 1986-1987). Aceste elemente ar
pătrunde spre izvoarele râului Someş, dând
aspecte culturale înrudite ( KALMAR 1 987;
1990).

Pătrunderea unor elemente şi - poate
comunităţi - liniare în Transilvania se întâmplă
mai târziu, o dată cu elementele Szâkalhât, ca
şi în Câmpia Aradului ( LAZAROYICI
PĂDUREANU 1982) sau tisoide, ca Ia Lipova
Hodaie (LUCA 1986). Existenţa unor aşa-zise
elemente liniare vechi la Turdaş arată, în
condiţiile cunoştinţelor actuale asupra racor
dării stratigrafice a unor asemenea materiale
arheologice, faptul că reprezintă ornamente
specifice momentului timpuriu al culturii
Petreşti (grup Foieni-Mintia: DRAŞ OVEAN

După scurta trecere în revistă a materi

LUCA 1 990; DRAŞOVEAN 1 994; 1 994a; 1994b;

alelor ccramice din Transi lvania încadrate aces
tui orizont cronologic şi cultural st.: t.:onstată că,

cd

puţin pc culoarul

1 996, R4-86, 93- 100), aşa cum este cun oscut l a

Mintia-Cierhat sau

Mureliului, nu ;wem argu-
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Aceste observaţii sunt pertinente şi în unna
noilor cercetări de Ia Orăştie-Dealul Pemilor,
punct X2 ( LUCA 1 997) sau Turdaş-Luncă
(cercetări încă inedite efectuate de S. A. Luca)
unde orizontul descoperirilor arheologice nu
este mai târziu de sfârşitul culturii Vinea B2,
dar, mai precis, Vinea Cl.

grese, sub influenţă vineiană, spre procese cul
turale de tipologie liniară. Aceste evoluţii sunt
fireşti în condiţiile unor procese locale de rece
siune tehnologică şi culturală datorate izolării
excesive a comunităţilor şi, unnării fireşti a
acesteia, dispariţia culturii caracteristice ori
zontului mai vechi. Această transfonnare este
influenţată de pătrunderi dinspre culoarul
Someşurilor spre câmpia Transilvaniei.

Evoluţii locale, spre liniar, Ia orizont
cronologic şi cultural Vinea A3-Bl, se constată
în zonele marginale, izolate, unde există pro-
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Fig. 11. Miercurea Sibiului-Petriş (jud. Sibiu). Ceramică.
Fig. 12. Miercurea Sibiului-Petriş (jud. Sibiu). Ceramică.
Fig. 13.
Miercurea Sibiului-Petriş (jud. Sibiu). 1, 7greutăti. 2-6, 8-unelte de piatră şlefuită.
Fig. 14. Miercurea Sibiului-Petriş (jud. Sibiu). Ceramică.
Fig. 15. Vurpăr (jud. Alba). Ceramică.
Fig. 16. Vurpăr (jud. Alba). Ceramică.

Pănade-Păul Tanăzii. (Alba District). Pottery.
Pănade-Păul Tanăzii. (Alba District). Pottery.
Fig. 3. Pănade-Păul Tanăzii. (Alba District). Pottery.
Fig. 4. Pănade-Păul Tanăzii. (Alba District). Pottery. 50bsidian piece.
Fig. 5. Pănade-Păul Tanăzii. (Alba District). Pottery.
Fig. 6. Pănade-Păul Tanăzii. (Alba District). Pottery.
Fig. 7. Limba (Alba District). Pottery. 5. Fragment of a
statuette.
Fig. 8. Miercurea Sibiului-Pelriş (Sibiu District). Pottery.
Fig. 9. Miercurea Sibiului-Petriş (Sibiu District). Pottery.
Fig. 10. Miercurea Sibiului-Petriş (Sibiu District). Pottery.
Fig. 1 1. Miercurea Sibiului-Petriş (Sibiu District). Pottery.
Fig. 12. Miercurea Sibiului-Petriş (Sibiu District). Pottery.
Fig. 13. Miercurea Sibiului-Petriş (Sibiu District). 1,7weights; 2-6, 8-tools of polished stone
Fig. 14. Miercurea Sibiului-Petriş (Sibiu District). Pottery.
Fig. 15. Vurpăr (Alba District). Pottery.
Fig. 16. Vurpăr (Alba District). Pottery.
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ABSTRACT
The Early Phase of the Vinea Cu/ture in Transylvania. The Chronological and Ethnocultural Framework
The autors try to describe the main characteristics of the pottery from the settlements Vin ea Al-BI from Transylvania.
These are situated especially or the valley of the midddle Mureş or the first pan of the inferior valley of the same river, in
the Hunedoara Depression and in caves or archaeological sites from the eastem frame of the Poiana Ruscă Mountains. The cha

racteristics of these sites allow the outlining of more successive waves of Vmeian colonization extremely similar to what happens in
Clisura Dunării or in Serbia. Consequently, the early Vinea is a penomenon with a durable cultural development in Transylvania,
too.

At the end ofthe study the author gives out severa/ remarks conceming some pottery materials which have characteristics

typical for the early linear horizon, stating that this horizon appears in its acknowledgedd form only in the basin of the Someş rivers.
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Fig. 1.

Pănade-Taul Pănăzii (jud. Alba district).
Ceramică.
Pnllery.
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Pănade:Ill.ul

Pănăzii (jud.

Ceramică.

Alba District).

Porrery.
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Fig. 3.

Pănade-Taul Pănăzii Uud. Alba District).
Ceramică.
Potlery.
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Pănadc�Iliul Pă năzii Uu<.l. Alba District).
Ccmmicii. 5. piesă <1<> nhsidian.
l'ottery. 5. Obsidian piece.
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Pănade-Taul Pănăzii Uud. Alba District).
Ceramică.
Pottcry.
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Fig. 6.

Piirunlc-Tăul Piiniizii (juu. Alhu Dislri<:L).
Ccramica.
Pottery.
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Limba Qud. Alba District).
Ceramică. 5-fragment de statuetă

Fig. 7.

Pottery. 5. Fragment of a statuette.
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Fig. 8. Miercurea Sibiului-Pctriş (jud. Sibiu District).
"
Ceramică.
l'orrery.
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Fig. 9.

Miercurea Sibiului-Petriş Uud. Sibiu District).
Ceramică.
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Miercurea Slblulul-Pelrl� {luci. �lhlu Blstrici}.
Ceramică.
Pollcry.
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12. Miercurea Sihiului-Pclri� Uml.

Ceramică.

Sibiu District).

Ponery.
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Miercurea Sibiului-Petriş (jud. Sibiu District).
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2-6, H-tool• nfpolishal SIOIU!
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14. Miercurea Sibiului-Petriş (jud. Sibiu District ) .
Ceramică.
Pottcry.
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Vurpăr (jud. Alba District).
Ceramică
Pollery.
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Fi�:. 16. Vurpăr (j ud: Alhll Oistrict) ·
Ceram1că
Pollery.
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ANGUSTIA, 5, 2000, Arheologie, pag. 73-84

Die Coţofeni Siedlung von Oarţa de Sus "Măgura"
konzentriert. Hier wurden zwei, ost-west orien
tierte Schnitte, SI und SII, angelegt (Dimen
sionen 20x1 m; SI nărdlich von SII gelegen). In
SI, konnte zwischen 5-10 m eine Hiittengrube
mit einer Lănge von 3 m geborgen werden und
die aufgrund des Inventars der Coţofeni-Kultur
zugewiesen wurde, ohne das dabei cine
Siedlungschicht der Coţofeni-Kultur identi
fiziert hătte werden kănnen. Jedenfalls wurde
hier die neo-ăneolithische Schicht angeschnit
ten. In SII, in einer Schict von 30 cm Stărke,
sind eneo-ăneolithische Keramikbruchstiicke
zusammen mit Steinwerkzeuge aufgetaucht.

Die Ortschaft Oarţa de Sus, Gem. Oarţa
de Jos, Bez. Maramureş, ist in der Fachliteratur
durch archăologische Funde aus verschiedenen
Zietstufen bekannt. Es seien in dieser Bezie
hung die neolithischen (?-Kultur) und ăne
olithischen (Tiszapolgtir-Kultur) Funde von
"Oul Făgetului"l , "Măgura"2, und "Oarză"3
eJWăhnt; bronzezeitliche Altsachen stammen
aus den Siedlungen von "Măgura" (Coţofeni
Kultur)4, "Oul Făgetului" (Coţofeni-, Suciu de
Sus- und Lăpuş-Kultur)S, "Mânzata" und
"Certeze" (Suciu de Sus-Kultur)6 und eine
bronzczeitlichc Kultstelle konnte bei "Ghiile
Botii" ( Wietenberg-Kultur)7 identifiziert wer
den. In anderen weiteren Fundstellen wurden
zufăllig vier bronzene Stiicke geporgen: ein
Ttillenbeil bei "Măgura"B, cine Axt vom Typ
Drajna bei der Fundstelle "Ghiile Coşoaiei"9,
zwei Nackenscheibenăxte: eine bei "lclejie" IO,
und die andere bei der Fundstelle "Peste
DeaJ" I l . Keramikbruchstiicke, Steingerăte und
cine bronzene Miinze aus dem 2.-1. Jh. v. Ch.
stammen aus der Fundstelle "Măgura"I2. Bei
"Dealul Crucii" wurde zufăllig der obere Teil
einer Handmiihle aus Kalkstein (2.-J. Jh. v.
Ch. ) 13 geborgen und aus "Ogradă" stammt ein
rămischer Miinzschatzfund mit letzten Pră
gungen von Marcus Aurelius14.

Die Grabungen aus dem Jahre 1 970
haben sich als Ziei die Untersuchung sowohl
der neo-eneolithischen Siedlung als auch der
Coţofeni-Hiitte gesetzt. Fiir die Klărung der
Sachlage wurden der ost-west orientierte und
ungefăhr etwas ăstlich, zwischen SI und SII
gelegene Scnitt SIII (Dimensionen 1 1x1,5 m)
und zwei Kassetten (Dimensionen 4,10/4,20x1
m), nărdlich bzw. siidlich von SI, im vermut
lichen Bereich der Coţofeni-Hiitte angelegt.
Gleichfalls wurde auch ein kleiner Probeschnitt
im siid-westlichen Teil des Hang durchgefiihrt,
um zu iiberpriifen ob eventuell das hier an der
Oberflăche geborgene dakische Material
ursăchlich mit einer Siedlung im Zusammen
hang steht oder nicht.

Im weiteren, werden wir die Siedlung
der Coţofeni-Kultur von der Fundstelle "Măgu
ra"15 vorfiihren. Diese befindet sich auf einem
Hiigel am westlichen Rand der Ortschaft,
rechts des Weges Oarţa de Sus-Bicaz und der
drei steile Hănge hat, wobei der Zugang zur
Spitze leicht nur auf dem westlichen Hang
erreicht werden kann.

Ausgehend aus der schon vorgelegten
Beschreibung der Stratigraphie aus dem
Schnitt SIIII7, sei jetzt nur angedeutet, dass
hier trotz anwesenden Keramikbruchstiicken,
keine Siedlungschnitt der Coţofeni-Kultur iden
tifiziert werden konnte. Die zwei, nărdlich und
siidlich gelegene Kassetten (Abb. 1/A, B, C,
D), zeigen folgende stratigraphische Sachlage,
unter der gelben Ackerschicht, von cea. 10-20
cm, folgt eine schwarze Schicht, von 10-18 cm
Stărke, von deren Basis eine Grube anfăngt,
welche die kaffebraune Schicht mit neo-ăne
olithischen Altsachen, von 10-15 cm Stărke
anschneidet und sich bis in die griinliche
gewachsene Erdschicht mit eisernen Konkre
tionen eintieft.

Hier wurden an der Oberflăche im Jahre
1969 von C. Kacs6 zahlreiche ăneolithische
Keramikbruchstiicke aber auch Steinwerk
zeuge geborgen und als Folge wurde die
Station im Herbst desselben Jahres archăolo
gisch untersucht. Die Grabungen wurden auch
im folgenden Jahr fortgesetzt (E. Comşa, C.
Kacs6) und nach einer langen Unterbrechung,
1985-1986 wieder aufgenommen (G. M. Iuga).

Die Existenz einer Schicht der Cotofeni
Ku/tur schcint aus dcn gezeichnetcn Profile der
zwei Kassetten h c rvorzugchcn (Abb. 1 ) . Ei ne

Reschreihung der Grahungen 16.

Dic Grabungcn

aus dcm Jahrc 1969

habcn sich im nordwestlichcn Tci l des Hiigcls

mi1glichc Erklărung dafii r, dass in den Schi-
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chten der Schnitte SI und SII eine solche
Schicht nicht identifiziert werden konnte, kann
in der Tatsache liegen, dass die entsprechende
Siedlung etwas nordlich gelegen sein konnte,
also in einer Zone die nicht erforscht wurde. In
diesem Fali scheint die Wohnung aus SI, dem
siidlichen Siedlungsareal angehort zu haben
ader aber sie gehort zu einem Typ von kurzan
dauernden Saisonsiedlungen ants.

Wohnungen ăhnlichen Typs2t wurden
auch in: Aiud "Cetăţuie" (Stadt, Bez. Alba)22,
Basarabi (Stadt Calafat, Bez. Dolj)23, Boarta
"Cetate" (Gem. Şeica Mică, Bez. Sibiu)24, Boiu
"Măgulicea" (Gem. Rapoltu Mare, Bez.
Hunedoara)25, Braneţ "Piscul Rusului" (Gem.
Bârza, Bez. Olt)26, Cipău "Gară" (Stadt Iemut,
Bez. Mureş)27, Corpadea (Gem. Apahida, Bez.
Cluj)28, Dăbâca "Cetate" (Bez. Cluj)29,
Gligoreşti "Holoame" (Gem. Luna, Bez.
Clujpo, Grojdibodu "Coasta lui Cuzma" (Bez.
Olt)31, Iclod "La Doroaie" (Bez. Cluj)32,
Locusteni (Gem. Daneţi, Bez. Dolj)33, Săvârşin
"Cetăţeaua" (Bez. Arad)34, Sebeş "Pe Papuc"
(Stadt, Bez. Albaps, Şincai "Cetatea
Păgânilor" (Bez. Mureş)36, Sura Mică
"Râşloave" (Bez. Sibiu)37, Tauţ "Dealul
Rujelor" (Bez. Arad)38. Diese haben entweder
ei ne runde (ovale) wie in Aiud, Boiu, Basarabi
und Şincai, ader eine rechteckige Form mit
abgerundeten Ecken wie bei Şincai, Săvârşin,
Grojdibodu, Şura Mică und Braneţ.

Die Grabungen aus den Jahren 1985
und 1986 wurden im nordwestlichen Teil des
Hiigels durchgefii h rt19. Im Jahre 1 985 wurden
zwei nordwest-siidostorientierte Schnitte, SI
und SII (Dimensionen 30x1 m), 10 m voneinan
der entfernt durchgefiihrt und dazu noch zwei
Kassetten C1 und C2 (Dimensionen 9x2 m), C1
zwischen SI und SII und C2 nordlich von SII
angelegt. Im Jahre 1 986 wurden die Kassetten
C3 und C4 praktiziert.
In den zwei Schnitten und in den Kas
setten wurde ein reichhaltiges neolithisches und
dakisches Material und nur fiinf Coţofeni
keramikbruchstiicke geborgen. Das weist dar
auf hin, dass die Coţofenisiedlung sich nicht
auch im nordostlichen Teil des Hiigels erstreckt
bat.

Die Coţofenikeramik aus der Siedlung
von "Măgura" ist ausnahmlos nur durch
Bruchstiicke vertreten, einige davon sehr kor
rodiert. Nach der Struktur der Pasta und nach
der Behandlungsweise der Oberflăche Iassen
zwei Kategorien unterscheiden: grobe und
feine Keramik.

Fiir die Annahme, dass die Coţofeni
Besiedlung sich vornehmlich im nordlichen
und nordwestlichen Teil des Hiigels erstreckt
bat, spricht auch die grosse Zahl der Coţofeni
keramikbruchstiicke aus Sl/1969 im Vergleich
zu den Altsachen aus den anderen Schnitte.
Das uns zur Verfiigung stehende Material
stammt sowohl aus den oben beschriebenen
Schnitten und Kassetten als auch Oberflăchen
forschungen20.

Die schwăcher vertretene feine Keramik
(Abb. 2/9-10; 3/4; 5!5), kennzeichnet sich durch
eine homogăne und gut gebrannte Pasta aus.
Die Oberflăche der schwarzen ader grauen
Pasta ist mit einem Dberzug von ziegelroten
(Abb. 2110) ader schwarzen Farbe (Abb. 2/9)
bedeckt worden.
Die viei zahlreicher vertretene grobe
Keramik, unterscheidet sich von den ersten
Kategorie durch die verwendete Magerung und
zwar grobkorniger Sand, Steinchen und
zerkleinerte Keramikbruchstiicke. Dadurch
wurde eine nicht homogăne doch gut gebran
nte Pasta erhalten. Die fur gewohnlich schwar
ze Pasta, wurde mit einem gelbrotlichen, sel
tener braunen (Abb. 2/4; 3/2; 4/1 , 6) ader
schwarzen (Abb. 5/9) Oberzug bedeckt. Der
Korrosion wegen, ist der Oberzug nur an

Die Coţofeniwohnung aus Sl/1969 und
aus den zwei Kassetten aus dem Jahre 1970 ist
eine Griibenhiitte. Da sie nicht vollstăndig
erforscht wurde, ist ihre genaue Forrn schwer
zu bestimmen. Die Rekonstitution ihrer Form
ausgehend von den vier Profilen (Abb. 1/A, B,
C, D), zwingt uns anzunehmen, dass sie mehr
oval als rund war. Sie bat im Schnitt eine trape
zoide Form, mit einer Offnung im Mundteil auf
einer Breite von ungefăhr 2,50/3,20 m und auf
der Lăngsachse muss sie grosser als 3,20 m
gewesen sein. In d e r Hiitte konnte (sowe i t man
erforscht hat) keinc Spur einer Fe uerste l l e fest

m an c h e n

Stellen erhalten geblieben.

Die Analyse
fii h rtc zur folgenden

gestellt werdcn, sondern nur Reste von Brand
spurcn im ostlichen Teil, auf dcm Grubcn

1.

boden .

des

Kcra m i kmaterials

Fonnglicdcnmg:

Tfipre (Ahh. 2/1 -R, 1 0 )
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1. 1. Topfe mit leicht ausladendem
Mundrand, kurzem Hals und mehr ader
weniger kugelfărmigen Kărper (Abb. 2/1 , 3-4,
8); sie sind mit kleinem schrăgen ader
senkrechten, am Rande paralellen Einkerbun
gen (Abb. 2/1, 4, 8) und auf dem Hals mit brei
ten, langen eingeritzten Linien (Abb. 2/1, 4)
ader paralellen, reihenfărmigen angeordneten
Eindriicken verziert worden (Abb. 2/8). Die
obere Halszone wurde mit reliefierten senk
rechten Vorspriinge versehen, welche in der
Hăhe das Niveau des Mundrandes iiberschrei
ten (Abb. 2/1 , 3-4)39.

Boden (Abb. 3/3). Ăhnliche Gefăsse sind aus
den letzten zwei Phasen der Coţofeni-Kultur
bekannt47.
II. 2. Halbkugelige Schiisseln mit nach
innen und nach aussen verdicktem und nach
innen abgeflachtem Mundrand, wurden auf
dem oberen Halsteil mit kleinen, paralellen
geneigten Einkerbungen verziert (Abb. 3/7).
Ăhnliche Schiisseln sind aus der Phase 1 und
III der Coţofeni-Kultur bekannt48.
II. 3. Halbkiigelige Schiisseln mit gera
dem, nach innen und nach aussen verdicktem
Mundrand und mit zwei senkrechten, am
Mundrand und am Kărper angebrachten
Vorspriingen, wurden mit kleinen orizontalen
paralellen Eikerbungen und auf dem Kărper
mit zwei (ader mehrere) Reihen van kurzen,
senkrechten, paralellen Einkerbungen verziert
(Abb. 3/10). Die Form ist kennzeichend fiir die
dritte Phase49.

I. 2. Topfe mit kurzem kegelstumpffăr
migen Hals und leicht gewălbtem Kărper
(Abb. 2/2); ăhnliche Verzierung wie oben, mit
dem Unterschied, dass sie mit Vorspriinge mit
kleinen horizontalen Einkerbungen verziert
sind40.

1. 3. Topf mit stark ausladendem Rand,
kurzem Hals und gewălbtem Kărper. In der
Ebene des grăssten Durchmessers zwei răhren
fărmige Hankel; verziert durch kurze, senk
rechte und paralelle Einkerbungen4 1 . Andere
Keramikbruchstiicke kănnen nicht năher
prăzisiert werden. Diese sind an der Basis des
Halses und auf dem Kărper mit senkrechten,
paralellen Einkerbungen, geordnet auf
mehreren Reihen (Abb. 2/5, 7) ader mit einem
reliefierten, eingekerbten Giirtel (Abb. 2/6)42
verziert worden.

III. Terrinen (Abb. 3/4-6, 8, 1 1)
Im Unterschied zu den Schiisseln, haben
die Terrinen einen grăsseren Munddurch
messer und sind tiefer.
III. 1. Die Terrinen mit halbkugeligem
Kărper geradem, nach innen geneigten
Mundrand, sind durch eine grăssere Tiefe
(Abb. 3/4, 1 1) gekennzeichnet. Sie wurden mit
senkrechten, unter dem Mundrand ange
brachten Vorspriingen (Abb. 3/4) ader mit
Reihen van kurzen paralellen, die ganze
Gefăssoberflăche bedeckenden Einkerbungen
verziert (Abb. 3/1 1 ). Solche Gefăsse sind
wăhrend der ganzen Dauer der Coţofeni-Kultur
belegtso, scheinen aber Schon in der ersten
Stufe ăfters vorzukommenst.

Topfe sind wăhrend der ganzen Laufzeit
und in allen Siedlungen der Coţofenikultur
bekannt43. Ausgehend aber van der Verzie
rungsweise der Topfe vom 'I)'p I. 1. (mit
senkrechten Einkerbungen auf dem oberen
Halsteil und auf dem Mundrand kann ange
nommen werden, dass die Stiicke aus Oarţa
einer der ersten Phase der Coţofeni-Kultur
zugewiesen werden kănnen44. Die Form des
Topfes 1. 2. năhert sich den Hăngefăssen an,
nur fehlen unseren Exemplare einige fur diese
Gefăsse kennzeichnenden Elemente45. Die
Verbindungen der Verzierung mit der, der
Topfe vom 'I)'p I. 1., bedingt ihre Eingliederung
in einer Friihphase der Coţofeni-Kultur. Fiir die
Gefăsse vom 'I)'p 1. 3. als auch fiir andere
Topfbruchstiicke lassen sich Analogien in allen
Phasen der Cotofeni-Kultur feststellen46.

III. 2. Terrinen mit kugeligem Kărper,
nach aussen verbreiteten und nach innen
geneigtem Mundrand (Abb. 3/5, 8). Der
Gefăssrand wurde mit kleinen Einkerbungen
und darunter, mit einer (Abb. 3/5) ader
mehreren Reihen (Abb. 3/8) van kurzen und
paralellen Einkerbungen verziert. Der Rand ist
identisch mit dem Rand der Terrinen vom Typ
II. 252.
III. 3. Terrinen mit geradem, nach innen
verdicktem, leicht nach innen geschweiftem
Rand, wurden mit kurzen senkrechten, para
lellen Einkerbungen verziert (Abb. 3/6). Sic

II. Schiisseln (Abb. 3/3, 7, 10)
11.

1.

Halbkugelige,

Schi.isseln mit l�icht
aussen verdicktem

unvcrzicrtc

sind vor allcm fi.ir die erste Stufe der Corofeni
Kultur kennzeichnend53; îdcntîschc aber ver-

nuch innen und nach

Munctr-::. nd und g�rad�m
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schieden verzierte Formen erscheinen in der
dritten Stufe aus der siidlichen Kleinen
Walachei54.

- enge haschierte Bănder mit schrăgen
Einkerbungen, die zu einem Dreieck mit der
Spitze nach unten gestaltet wurden (Abb.
5/3)58, Die Verzierung kommt auf mehreren
Fragmenten aus Oarţa de Sus vor und es ist
nicht unmăglich, dass diese einem einzigen
Gefăss angehărt haben măgen; doch konnte
der starken Korrodierung wegen, das Gefăss
nicht rekonstituiert werden.

Iv. Tassen (Abb. 4/1 -9)

Wegen dem bruchstiickmăssigem Zu
stand des Keramikmaterials, sind die măg
lichen Varianten dieser Form schwer definier
bar. Die erhaltenen Bruchstiicke stammen van
Tassen mit kugeligem Kărper (Abb. 4/1), gera
dem Boden und mehr (Abb. 4/4) ader weniger
(Abb. 4/1, 5) ausladendem Rand und einem
hochgezogenen Henkel (Abb. 4/2-3). Sie wur
den entweder mit Iangen eingeritzten, einge
tiefte Dreiecke bildenenden, den ganzen Ge
făsskărper iiberdeckenden Linien (Abb. 4/1, 4),
dazu noch haschierte Dreiecke (Abb. 4/5-6)
ader mit Eikerbungen in Kombination mit ein
geritzten Linien (Abb. 4/3, 9) verziert. Form
ăhnliche Tassen sind in allen Stufen der
Coţofeni-Kultur bekannt. Ausgehend van den
eingetieften und vor allem haschierten Drei
ecke, die am Ende der Stufe 1 erscheinen und
bis in die Stufe III andauern, scheint ihre Zu
weisung der Ietzten Stufen der Coţofeni-Kultur
am wahrscheinlichsten zu sein55.

- wahrscheinlich gehăren einem einzigen
Gefăss jene korrodierte Bruchstiicke an, die
mit senkrechten paralellen Reihen van kurzen,
schrăgen, paralellen Einkerbungen verziert
wurden; die Bruchstiicke bewahren noch in den
Einkerbungen Spuren des ziegelroten Ober
zuges (Abb. 5/4)59.
- senkrechte, paralelle, netzfărmig
haschierte Bănder (Abb. 5/6-7)60.
- ăhrenfărmig angeordnete eingeritzte
Linien (Abb. 5/8)61 .
- "Leiterfărmige " Motive van Iangen
eingeritzte Linien und Einkerbungen (Abb.
5/5). Auf dem Bruchstiick einer Amphora mit
wahrscheinlich zwei răhrenfărmigen in der
Ebene des grăssten Durchmessers, kommt
dieses Motiv in Kombination mit dichten
Ritzlinien vor (Abb. 5/9)62 .

Van verschiedenen Gefăssen stammen
bandfărmige Henkel (Abb. 3/1-2; 4/1 0; 5/1 1):
l. Bruchstiick eines engen bandfărmigen
Henkels, der nach Dimensionen, einer Tasse
angehărt haben mag (Abb. 4/10) und mit
Iangem eingeritzten Linien in Kombination mit
kurzem Einkerbungen verziert wurde.

- Aus einem einzigen, sehr kleinen
Fragment, erscheinen auch Linsen Appli-katio
nen (Abb. 2/9).
lm Unterschied zu den LinsenAppli
kationen, die in allen Stufen der Coţofeni
Kultur anzutreffend sind63, kommen die
anderen Motiven nur in den letzten uwei Stu
fen der Kultur vor64.

2. Bandfărmiger unverzierter Hankel
eines Topfes (Abb. 3/1).
3. Bruchstiick eines breiten Henkels, das
auf der Oberseite mit einem haschierten Band
mit kleinen kurzen schrăgen, ein "Zaunmotiv"
gestaltenden Linien verziert wurde (Abb. 3/2).
Diese Verzierung ist kennzeichnend fur die
Stufen II und III der Coţofenikultur56,

Die Keramik aus der bronzezeitlichen65
Siedlung van Oarţa de Sus "Măgura" weist
somit Gegenstiicke in allen Stufen der
Coţofeni-Kultur auf. Ausgehend aber van der
Beobachtung, dass die haschierten und
eingetiefte Dreiecke erst am Ende der Stufe 1
erscheinen und dass die engen haschierten
Bănder und die schrăgen, kurzen paralellen,
reihenfărmig angeordnete Einkerbungen in
der Stufe II sehr hăufig sind, kann man

4. Bruchstiick eines engen bandfărmigen
Henkels, der wahrscheinlich mit langen einge
ritzten Linien verziert wurde.

Einige Bruchstiicke wurden mit
a ndc rcn als hislang bcschriebenen Motiven
vcr�ic rt (Abb, 5!1 - 10; 2/9):

an nchmcn,

,

dass dic

Siedlung von Oarţa de Sus

"Măgura" in dic Stufe Coţofcni Il (1/b)

und am

Anfang dcr Stufe III eingeordnct wird. Diese

l angc cingeritztc, von ovalen, schragcn
o �le r paralcllcn Einkerbunge� gesch ':l itt': m:
.
Lm1en (Ahh. 5/1-2), manchmal m Kombrnalion
mit Reihen von senkrechtcn, paralcllcn Ein
-

Ann a h me wird auch durch die Thtsache u n ter

stli l zt, dass die

h aschierten netzf6rmig

ordnetc Bănder,

kerbungcn (Abb. 5/2)57.
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Die Coţofeni Siedlung von Oarţa de Sus "Măgura "
Seit dem Erscheinen der Monographie
der Coţofeni-Kulturn, hat sich der Zahl der
Fundorte dieser Kultur erheblich vermehrt.
Coţofenifunde sind bislang aus iiber 800
Fundstellen aus ungefăhr 650 Fundorte bekan
nt73. In diesen Bedingungen wiirde eine neue
Analyse der Kultur entscheidene Beitrăge zum
allgemainen Kenntnis der Coţofeni-Kultur brin
gen.

Ritzlinien, die zaun- und leiterformigen Motive
nur am Ende der Stufe Il anwesend sind66.
Neben der Siedlung der Coţofeni-Kultur
van "Măgura" gehoren im Bezirk Maramureş
dieser Kultur noch wietere Fundstellen an:
Graşii Ţibleşului "Tăuşor" (Gem. Suciu de
Sus)67, Oarţa de Sus "Oul Făgetului" (Gem.
Oarţa de Jos)6B, Seini "Cărămidărie"69, Tisa
"Certeze" (Gem. Bocicoiu Mare)?O und
Sighetu Marmaţiei "Dobăieş"7t.

Verzeichnis der Abblidungen
Oarţa de Sus "Măgura". Keramikbruchstiicke der
Coţofeni-Kultur.
Abb. 4. - Oarţa de Sus "Măgura". Keramikbruchstiicke der
Coţofeni-Kultur.
Abb. 5. - Oarţa de Sus "Măgura". Keramikbruchstiicke der
Coţofeni-Kultur.

- Grubenhăuser der Coţofeni-Kultur.
A - Profil der n6rdlichen Wand (Nordkassette);
B - Profil der siidlichen Wand (Nordkassette);
C - Profil der nordlichen Wand (Siidkassette);
D - Profil der siidlichen Wand (Siidkasette ).
Abb. 2. - Oarta de Sus "Măgura". Keramikbruchstiicke der
Coţofeni-Kultur.

Abb. 3. -
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Gelbe Ackerschicht
Schwarze Schicht mit mehreren KeramikbruchstOcken; Grubenhone der Co{Ofeni-Kultur

Kafeebraune Schicht mit neo-âneolithischen Altsachen
Grunl iche Erdschiclll mii eisernen Konlue1ionen

Brandspuren
Abb. l.

A - Profil der nordlichen Wand (Nordkassette);

B - Profil dcr sudlichcn Wand (Nordknssettc);

C - Profil dcr nordlichen

Wand (Siidkassette);
(Sudknscttc).

D - Proril dcr sildlichcn Wnnd
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ANGUSTIA, 5, 2000, Arheologie, pag. 85-92

Notă cu privire la două tipuri de obiecte din piatră şlefuită din epoca
bronzului din sudul şi răsăritul României

rate.

1. Topoare-ciocan şi ciocane neperfo-

Prima parte a acestei scurte intervenţii
se doreşte a fi o completare la studiul nostru
"Despre un anumit tip de ciocan şi ciocan-topor
neperforat din piatră de pe teritoriul României"!.
Pieselor prezentate cu acel prilej trebuie adău
gate după cum urmează (fig. 5/1):
1. Parcheş, corn. Somova, jud. Tulcea2.
a: (tipul descoperirii): întâmplătoare;
b: (dimensiunile): L(ungimea) max(imă) = 1 6,2
cm, l(ăţimea) max(imă) = 10 cm, g(rosimea)
max(imă) =6,5 cm, l(ătimea) max(imă) C=8
cm, gr(eutatea) = 1 ,450 kg; c: (descrierea pie
sei): artefact bitronconic, FD3 se prezintă în
forma unei suprafeţe ovale, convexă, C este lat,
E este uniform, lat de 4 cm; d: (materia primă):
gresie arkoziană de culoare cenuşie cu tentă
roşiatică4; e: (locul de păstrare): Muzeul de
Arheologie Tulcea (nr. inv. 127); datarea=
perioada Bronzului Timpuriu. Fig. 1/1.
2. Brăiliţa, jud. Brăila.
2.1 . a: în aşezarea Gumelniţa A2; b:
Lmax = 17 cm, C şi D sferioidale au gmax=
10!1 1 cm, gr=2,300 kg; c: C şi D bine rotunjite,
având urme de folosire, E este lat de 2,8 cm şi
adânc de 1-1,5 cm, găsindu-se în zona de
despărţire între A şi B a piesei; d: rocă dură de
culoare roşcată, acoperită pe alocuri de o
crustă alb-gălbuie; e: Muzeul Judeţean Brăila;
datarea =eneolitic5. Fig. 1/6.
2.2. a: în aşezarea Gumelniţa A2; b:
fragmentar, Lmax=23 cm, lmaxC = 6,8 cm,
lmaxD=4,4 cm, gmax=3,5 cm, gr= 1 ,650 kg; c:
plat, de formă trapezoidală alungită, are spăr
turi în urma folosirii, E este în B, este puţin
adâncit, lat de 2 cm, C şi D uşor rotunjite la
colţuri; d: granit; e: Muzeul Judeţean Brăila;
datarea= eneolitic6. Fig. 1/5.
3. Medgidia, jud. Constanta?.
A2; b:

a:

în Locuinta

m.

4 a aşezării Gumelnita
cm; c: corp oval in

Lmax= 9 cm, l m <t x = .:'i

secţiune, arcuit pe lungime, în zona de contact
între segmentele A şi B se găseşte E, puţin
adânc, lat de 2,5 cm; d: rocă dură de culoare
cenuşie; e: Muzeul Naţional de Istorie si
Arheologie Constanţa; datare= eneolitic. Fig.
1/4.
II. "Sceptre".
Nu demult, analizând piesele de acest
tip de Ia Coţofanca, Vlădiceasca-Terasă şi Vlă
diceasca-Ostrovs, Dane Şerbănescu a întocmit
şi harta răspândirii "sceptrelor" pe teritoriul
României9. Celor 19 piese amintite Băiesti
Aldeni (fig. 4/1), Capidava (fig. 3/1), Coţofanca
(fig. 2/1), Davideni, Dorobanţu (fig. 3/3), Fiti
oneşti (fig. 4/3), Galaţi-Cătuşa (fig. 4/4), Găi
ceanca, Huşi, Măcin (fig. 1/3), Parcheş (fig.
1/2), Ţepu-La Carieră (fig. 3/5), Vânători, Vlă
diceasca-Ostrov (fig. 2/3), Vlădiceasca-Terasă
(fig. 2/4 ), Voineşti (3 artefacte; fig. 3/4; 4/2), le
adăugăm următoarele (fig. 5/2):
1. Giurcani, corn. Găgeşti, jud. Vaslui !O.
Realizată din rocă vulcanică, piesa este
aproape cilindrică, fiind dotată la partea supe
rioară cu un brâu inelar, iar capătul în formă de
calotă, având pe pol trasat un cerc mic, greu
sesizabil. Partea inferioară are baza aplatizată.
Datarea=cultura Noua. Fig. 2/2.
2. Murgeni-Oiţa, corn. Murgeni, jud.
Vaslui l i .
Artefactul din gresie cenuşie este apro
ximativ bitronconic, având segmentul superior
mai îngust şi care se sfârşeşte cu un cap buto
nat. Piesa este prevăzută cu un brâu inelar, iar
partea inferioară, cu baza plată, are o perla
raţie rotundă, transversală. Datarea=cultura
Noua. Fig. 2/6.
3. Şuletea-Şipote, corn. Şuletea, jud.
Vasluil2.
Piesă fragmentară, din ea păstrându-se
numai un segment din partea inferioară. Data
rea= cultura Noua. Fig.
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4. Andrieşeni, corn. Andrieşeni, jud.

"sceptrelor" uneia dintre cele trei categorii (ctg.
1 cu butoni dispuşi simetric; ctg. cu brâu inelar;
ctg. fără elemente de demarcaţie între zona de
prindere a piesei şi corp), au avut şi J. Li
chardus, 1. K. Iliev şi J. Christov, când s-au
aplecat asupra artefactelor de acest tip din sud
estul Bulgariei'5.

Posibil fragment al unui "sceptru". Se
păstrează numai un segment al părţii supe
rioare, cu un buton în formă de calotă. Datarea
=cultura Noua. Fig. 3/2.
Conform împărţirii în trei categorii a
"sceptrelor" 1 4, piesele întregi de la Giurcani şi
Murgeni îşi găsesc locul în categoria 2, adică a
celor cu un brâu inelar. Trebuie însă să pre
cizăm că această diviziune tripartită stabilită de
E. Sava, poate fi îmbunătăţită dacă se ţine
seama de forma piesei (cilindrică, bitronconică
etc.), de forma corpului, adică al segmentului
de dincolo de zona de unde se prinde artefactul
( cilindrică, conică etc.), de tipul de terminaţie a
părţii superioare (buton lis, buton-calotă,
buton concav). Greutăţi în atribuirea exactă a

Fără a intra în detalii, credem că piesele
de acest tip aveau o cu totul altă funcţionalitate
decât aceea de a fi folosite ca unelte (sau
arme). E. Sava crede că ele au avut un rost eul
tic, legat de practicarea metalurgiei 1 6. Această
ipoteză a fost adoptată şi de D. Serbănescu17 şi,
recent, şi de J. Lichardus, 1. K. Iliev şi J.
Christov, ultimii se întreabă însă dacă meşterul
metalurg a avut cu adevărat un statut special în
societate, întrucât piesele de acest tip sunt rare
în inventarul funerar şi în depunerile cultice's.

NOTE
within the Mosti.ytea lla//ey, Culture et Civilisation au Bas
Danube, X, 1993, p. 157-164.
9. IBIDEM, pl. Il.
10. C. BUZDUGAN, M. ROTARU, Antichităţi/e Elanului,
Vaslui, 1997, p. 24 şi fig. 15/3.
1 1 . IBIDEM, p. 24 şi fig. 25/1.
12. IBIDEM, p. 24 şi fig. 22/6.
13. A C. FWRESCU, Repertoriul culturii Noua - Coslogeni
din România, Cultură şi Civilizatie la Dunărea de Jos, IX/
Bibliotheca Thracologica 1, Călăraşi, 1991 , p. 25 şi fg.

C. SCHUSTER, Thraco-Dacica XIX/1-2, 1 998, p. 113-114.
E. LAzuRcA, Mărturii din epoca bronzului pe teritoriul din
nordul Dobrogei, Pontica, X, 1 977, p. 301-302 si pl. U1;
1.

2.

EADEM, Noi date obţinute În urma analizelor de laborator
asupra uneltelor $Î armelor litice din colecţia Muzeului din
Tulcea, Peuce, IX, 1984, p. 282, 288, cat. 30; 1. VASILIU,
Topoare de piatră din epoca bronzului aflate În colecţiile
Muzeului de Arheologie din Tulcea, Peuce, XII, 1996, p. 10 şi

pl.

1/3; 111/5.

F=secţiunea, D=ceafa, C=muchia, E=şanţul circular,
A=jumătatea inferioară dinspre C a piesei, B=jumătatea
superioară dinspre D a piesei.
4. Artefactul este de probabilă productie locală, fapt do
vedit de prezenta gresiei arkozione in partea de nord a
Dobrogei, la sud de Niculiţel, la Valea Teilor
(Meidanchioi), dar pe portiuni reduse, la Beştepe şi
Murighiol, cf. E. LAzURCA, op.cit. , p. 283.
5. C. PRICOP, Două ciocane de piatră de tip minier, desco
perite în a:jezarea de la Brăi/iţa, lstros, 11-111, 1 983, p. 35-36
si fig. 1 .
6 . IBIDEM, p. 36 şi fig. 2/a-b.
7. N. HAKn!CHE, 0. BOUNEGRU, Săpături/e arheologice de
salvare de la Medgidia, jud. Constanţa (1957-1958), Pon tica
XXX, 1 997, p. 41 şi fig. 24/1 = 29/9. V. şi C. PRICOP, op cit. ,
p. 35 şi fig. 3.
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Notă cu privire la două tipuri de obiecte din piatră ...

Explicaţia figurilor
1. Topoare-ciocan/Rillenhammer: 1 = Parcheş, 4= Medgidia, 5-6= Brăilita; "Sceptre"f'Steinst613el-Zepter":
1 =Parcheş, 3 =Măcin. Scări diferiteNerschiedene MaB-,stăbe.

Fig./Abb.

Fig./Abb. 2. "Sceptre"f'SteinstoBel-Zepter": 1 =Cotofanca, 2= Giurcani, 3= VIădiccasca-Ostrov, 4= VIădiccasca-Terasă,
5=Su1etea-Şipote 6= Murgeni-Oita. Scări diferi-teNerschiedene MaBstăbe.
,

Fig./Abb. 3. "Sceptre"f'SteinstoBel-Zepter": 1 =Capidava, 2=Andrieşeni, 3 =Dorobantu, 4=Voineşti, 5=Ţepu-La
Scări diferiteNerschiedenc MaBstăbe.
Fig./Abb. 4. "Sceptre"/"Stcinst613el-Zepter":
diferiteNerschiedene Mallstăbe.

1 = Băieşti-Aideni,

Carieră .

2 = Voineşti, 3 =Fitioneşti, 4=Ga1ati-Cătuşa. Scări

Fig./Abb. 5. 1 =Topoarelc-ciocan/Rillenhammer - localizare/Ortung: 1 =Parcheş, 2= Medgidia, 3-4=Brăilita.
2="Sceptre"f'Steinst613el-Zepter" - localizare/Ortung: 1 =Giurcani, 2= Murgeni-Oiţa , 3 Şulctea-Şipote 4=Andrieşeni.
=

,

Zusammunfassung
Kurze Erwagungen beziiglich zweier 'JYpen von bronzezeitlichen geschliffenen
Steingegenstănden aus dem Siiden und Osten Rumaniens

Es wird auf weitere Rillenhammer/Rillenăxte und "Steinstăfiei-Zepter", die in Parcheş, Brăi/iţa und Medgidia, bzw.
Giurcani, Murgeni-Oiţa, Şuletea-Şipote und Andrieşeni gefunden wurden, hingewiesen.
Wiihrend die letzten Funde a/le der Noua-Kultur angehăren, sind die Hammer aus Parcheş ein frăhbronzezeitliches und
jene aus Brăi/iţa und Medgidia Gumelniţa A2 Objekte.

Dr. Cristian Schuster
Institutul Român de Tracologie
str. Schitu Măgureanu nr. 1
70626 Bucureşti
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4

l<'lg./Ahb. 1 .
Topoare-ciocnn!RillenhummeJ: 1 = Parcheş, 4 = M<.:>dgidill, 5-6= Brăilita;
"Sceptre"{'SreiJWofJei-Zcpter": 1 = Parcbeş, 3 = M ăcin.
Scări difcritc/Verschiedene MufJstăbe.
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Notă cu privire la două tipuri de obiecte din piatră ...

3

4

1 = L'otofanca,

2 = Uiurcani, J �

FfgJAbb; Z.
-"Sccpirc'7'Steîiirto}3cl-Zcptcf'':
Vlă<liccasca�Ositov; lf� V!ll.dicea�ca:rHilsa', '5 = Şuletea-Şipotc, 6 = Murgeni-Oiţa.
Scllri difcrite/VI!rsclliedellc Maj]stlihc
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FigJAbb. 3.
"Sceptre"f'SteinstofJei-Zepter'':
1 = Capidava. 2.., Amlric:;..: u i, 3 = Dorobanţu, 4 - Voineşti, 5 =Ţepu-La Carieră.
Scări difcritc/Ver..chiedene MafJ.>tăbe
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Notă cu privire la două tipuri de obiecte din piatră ...

2

4

3

FigJAbb. 4.

"Sceptre"f'SteinstojJel-Zepter'':
1 = Băieşti-Aideni, 2= Voineşti, 3 =Fitioneşti, 4=Galati-Cătuşa.
Scări diferite/1-i!�chiedene MafJstăbe
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FigJAhlo. 5.
1 =Topoarelc-ciocanJRi/leiJI!ammer - localizare/011un�::
l = l'arclu;�, 2= Mcu!!,iuiu, 3-4=Bi ăiliţu.
2-"Sccptrc"!'&eiiiStiJjJe/- Zepter"

localizare/Ortun�::

1 = Giurcani, 2=Murgcni-Oila, 'I = Sulctca-Şlpote, 4 = Andrieşeni
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Noi cercetări În aşezarea Păuleni (1999-2000) .
Raport preliminar. Prezentare generală* .
1. Descrierea sitului.

Atât în incinta aşezării, cât şi pe val, şi pe
şa, se observă urmele secţiunilor şi casetelor
practicate de regretatul Szekely Zoltăn2, pre
cum şi numeroase gropi rezultate din săpturile
întreprinse aici în decursul anilor de diverşi
căutători de antichităţi3.

Aşezarea preistorică Păuleni ("Ciomor
tan")I se află Ia cea. 1 ,5 km nord-est de satul
Şoimeni (Csikcsomortăn), comuna Păuleni,
judeţul Harghita, în locul numit de localnici
Vtirdomb (Dâmbul Cetăţii). Ea ocupă o movilă
situată într-un loc ferit, pe o şa joasă între două
coline, ambele făcând parte dintr-un lanţ care,
pe linia E-V, din est se leagă de Carpaţii
Orientali, iar spre vest de Depresiunea Ciucu
lui. Aşezarea bara una dintre căile de acces din
Subcarpaţii Moldovei în Depresiunea Ciucului.
Din sud aşezarea este delimitată natural de
panta accentuată (cea. 70°) şi adâncă (cea. 100
m) a văii pârâului Remetea, afluent al Oltului.
La nord de asezare, în imediata sa apropiere se
află albia unui pârâu mai mic, afluent al pârâu
lui Remetea (Pl.I). Accesul din vest în aşezare
este posibil numai printr-o şa îngustă de cea. 15
m. Aceasta este tăiată de trei şanţuri şi două
valuri (Pl . II/III). Aşezarea este înconjurată de
un val şi un şanţ (Pl.II).

2. Istoricul şi stadiul cercetărilor.
Aşezarea a fost descoperită în perioada
interbelică de Al. Ferenczi care a inclus-o în
repertoriul cetăţilor dacice din Transivania4• În
anii 1956, 1960 şi 1967 Szekely Zoltăn a efectu
at aici săpături, practicând cinci secţiuni şi două
casete, suprafaţa cercetată ajungând până la
cca.160 mps. Cu ocazia acelor cercetări s-a con
statat că aşezarea a fost locuită în eneolitic
(cultura Ariuşd-Cucuteni), în perioada de
tranziţie de la eneolitic la epoca bronzului (cul
tura Coţofeni) şi în epoca bronzului (culturile
Ciomortan şi Wietenberg). În ceea ce priveşte
fortificaţiile, s-a ajuns la concluzia că valul a
fost ridicat în epoca bronzului. Cel mai notabil
rezultat al acelor cercetări 1-a constituit desco
perirea unui aspect cultural necunoscut până
atunci în Transilvania şi introdus în literatura
de specialitate drept cultura Ciomortan (de la
Csikcsomortăn = Şoimeni), încadrată începutu
lui perioadei mijlocii a epocii bronzului.

În plan, aşezarea arc forma ovală, lungi
mea maximă a incintei sale este de cea. 90 m (E
-V), lăţimea (N-S) de cea. 60 m. Diferenţa ma
ximă de nivel între coama valului şi exteriorul
aşezării s-a consemnat în partea sa de est - cea.
7 m. Platoul dâmbului, pe care se află aşezarea,
prezintă o uşoară pantă spre sud. Din această
cauză latura de nord şi mai ales cea de sud a
valului sunt puternic aplatizate. Latura de nord
a valului a alunecat spre interior, astfel încât,
cu excepţia sectorului său de est, panta inte
rioară a valului este atât de lină încât trecerea
de la incintă la val este abia sesizabilă; din
exterior însă panta valului este puternic accen
tuată (cea. 70-80°). Latura de sud a valului a
alunecat spre exterior, pe panta văii pârâului
Remetea, astfel încât pe toată întinderea de
sud a aşezării valul de abia se observă.

Date fiind proporţiile reduse ale cerce
tărilor (s-a săpat cea. 3% din suprafaţa aşeză
rii), precum şi publicarea extrem de sumară a
rezultatelor, multe aspecte legate de această
aşezare au rămas nelămurite.
Astfel, nivelurile de locuire din eneolitic
şi perioada de tranziţie, de-abia au fost atinse.
Nu a fost stabilit cu certitudine raportul crono
logic dintre materialele de tip Ciomortan şi
cele de tip Wietenberg: dacă este vorba de
două niveluri distincte de locuire sau avem de a
face cu unul singur. S-a admis - fără să fi fost
surprins un context stratigrafic concludent în
acest sens - existenţa a două niveluri de locuire
din epoca bronzului şi, respectiv, că nivelul
Wietenberg este ulterior celui de tip
Ciomortan6.

În partea de est-sud-est între valul şi
şanţul aşezării se intercalează o terasă de for
mă aproximativ triunghiulară, lată până la cea.
7 m, lungă de cea. 20 m şi înaltă de cea. 1 m
(P1.11!4).

A l t ii prublemii u <.:uns l • l u1c fizionomia
exactă a "culturii" Cinmnrtan, material u l eera-
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mic fiind publicat selectiv: cu predilecţie eera
mica fină ornamentată cu triunghiuri haşurate
sau umplute cu împunsături7, considerate de
atunci emblematice pentru "cultura" Ciomor
tan. Ilustraţiile publicate au dat impresia unei
similitudini pronunţate cu ceramica culturii
Costişas de pe versantul opus al Carpaţilor
Răsăriteni, astfel încât unii cercetători admit că
"cultura" Ciomortan, de fapt, reprezintă un
aspect al culturii Costişa9.

m) - la 0,4 m vest de C2. C7 (4 x 4 m) a fost
deschisă 3,85 m nord de C1 şi 0,5 m vest de S.l.
Alte trei casete (C3, C5, C6), toate 4 x 4 m, dis
puse într-un şir orientat VSV - ENE, au fost
deschise pe panta de sud a aşezării, 9,6 m sud
de Cl. C6 secţiona S.I, la acea vreme încă ne
golită, iar C5 si C3 se aflau spre ENE, între ele
lăsându-se câte un martor de 40 cm lăţime.
În a. 2000 S. 1 a fost extinsă spre est: în
dreptul car. A-6 - 12 a fost cercetată o suprafaţă
de 8 m (V-E: A, B, C, D) x 18 m (N-S: 6, 7, 8, 9,
10, 1 1 , 12), în dreprul car. A-13 - 15, 4m (V-E:
A, B) x 6m (S-N: 13, 14, 15), apoi, în dreptul
car. A-4 şi A-5 a fost cercetată o suprafaţă de 4
m (S-N: 4, 5) x 12m (V-E: A, B, C, D, E, F).
(Pl.III).

A rămas nerezolvată şi problema înca
drării valurilor şi şanţurilor de apărare. Deşi în
prima consemnare ştiinţifică, situ! a fost men
ţionat ca o cetate dacică, iar ulterior săpăturile
neautorizate, efectuate aici în repetate rânduri,
au scos la iveală fragmente ceramice "dacice" şi
monede, săpăturile lui Szekely Z. nu au
furnizat material arheologic de factură dacică.
Din informaţiile mai vechi, neconfirmate, ar
reieşi că locuirii dacice i-ar aparţine şi o spadă
de fier ruptă, precum şi monede romane,
despre care nu există precizări i O. Şi acest din
urmă aspect a constituit unul dintre obiectivele
majore ale cercetărilor din anii 1999 şi 2000.

După golirea în a. 1999 a jumătăţii de
nord a secţiunii, pe lungimea de 20 m (car. A-6
-15), s-a constatat că Szekely Z. a confundat
una dintre secvenţele din umplutura valului cu
stratul steril. În a. 1999 secţiunea a fost adân
cită cu încă cea. 1,8 m (măsurat de la coama
valului), ajungându-se la stratul steril. Adânci
mea secţiunii variază între 0,48 m (în zona cen
trală a incintei aşezării) şi 3,44 m, sub coama
valului pe latura sa de nord.

Cu scopul aprofundării cercetărilor, care
să contribuie la rezolvarea problemelor menţi
onate, în perioada 12-27 august, 27 septembrie2 octombrie 1999, iar apoi în perioada 18.0630. 09. 2000 un colectiv condus de Valeriu
Cavruc (Dan Buzea, Galina Cavruc, Gheorghe
Dumitroaia, Gheorghe Lazarovici, Adrian
Sabin Luca, Mihai Rotea şi Szekely Zsolt) a
reluat săpăturile în această aşezare.

Atât cât s-a putut constata în urma cer
cetării malului de vest a S. 1 (profil A), precum
şi a malului său de est (profilul B/C) (Pl.III),
iniţial terenul prezenta un dâmb natural, înalt
de cea. 1,6 m, iar platoul său prezenta panta
uşoară spre sud.
4. Locuirea Ariuşd-Cucuteni.

3. Descrierea săpăturilor.

Prima Iocuire aparţine culturii Cucuteni
-Ariuşd. Din această perioadă datează o
locuinţă de suprafaţă (L.5) construită alături de
marginea de sud a dâmbului, surprinsă în pro
filele A şi B/C. Pe lungimea de cea. 5,2 m (în
car. A-1 1 - A-13), a fost urmărit colţul său de
V-NV. În jumătatea sa de sud, probabil cu sco
pul nivelării terenului, complexul a fost uşor
adâncit în pământul steril (cu cea. 0,2 m). În
imediata apropiere de limita de sud a comple
xului se observă o mică groapă de par cu dia
metru de cea. 0,12 m, care pleca de la nivelul
stratului steril şi se adâncea cu cea. 0,2 m. În
partea de nord a complexului, în profil se

În anii 1999-2000 cercetările s-au axat în
jurul Secţiunii 1 (S. 1). Iniţial, în urma cerce
tărilor întreprinse de Szekely Z., S. 1. a
reprezentat o tranşee lată de 0,8 m şi lungă de
cea. 40 m. Ea secţiona jumătatea de est a aşe
zării pe linia N-S. În campaniile de săpături din
a. 1999 şi 2000, secţiunea a fost golită şi, după
caz, adâncită, iar apoi extinsă spre nord şi sud,
lungimea ei ajungând Ia 70 m. Ea secţionează
incinta şi laturile de sud şi nord ale valului ce
înconjoară aşezarea.
În a. 1999 în imediata apropiere de S. 1
au fost deschise 7 casete noi, din care 4 în
part e a centrală a pl atou l ui (CI, C2, C4 şi C7) şi
3 (C3, C5, C6) in pa rte sudică a incintei (PUII).
Cl

x

4,4

m) a

fost deschisă l a 0,5
5-6;

ceramicc
şi al te artefacte. În zona locu i n �ei stratul de c u l 

m

cu bucăţi mari de chirpici, fragmente

l, în d reptu l car.
C2 (4 x 4,4 m) a
deschisă Ia 0,4 m vest de C I , iar 01 (4 x 4,4

vest de S.
fost

(4

observă alte t re i grupiţe mici de pari, foarte

uşor adâncite. Umplu tura locuintei se p rezint ă
suh forma unui sol maroniu-negricios, îmhihat

tură ajunge

la cea. 0,6
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Stratul de cultură

Noi cercetări în aşezarea Păuleni (1999-2000)
Cucuteni, descoperit în perimetrul şi în jurul
acestui complex, este mai sărac faţă de cel
descoperit sub val: ceramica pictată apare în
proporţii mult mai reduse. Nu se exclude ca
cele două complexe să reprezinte două faze de
locuire Ariuşd-Cucuteni.

Cucuteni-Ariuşd este destul de consistent şi în
imediata apropiere a locuinţei, unde, protejat
de mantaua valului, pe lungimea de cea. 6,6 m
(car. A-8 - A-1 1 ), acesta are grosimea de cea.
0,4 m. Pe măsura îndepărtării spre incinta
aşezării, în afara zonei acoperite de val, inten
sitatea stratului scade simţitor, în profilul A
observându-se doar fragmente ceramice răzle
ţe şi, uneori, aglomerări de fragmente ceramice
şi de lut ars aflat în mici alveolări (car. A-9' şi
A-1 1').

În interiorul aşezării s-au mai descope
rit şi complexe adâncite. Acestea au fost con
servate până la următoarele campanii de săpă
turi.
5. Descoperirile de tip Bodrogkeresztur.

Se constatată că iniţial, prima locuire
surprinsă în timpul săpăturilor aparţine culturii
Ariuşd-Cucuteni. Vestigiile acestei culturi
(urme de diferite construcţii, material ceramic
bogat, figurine antropomorfe şi zoomorfe,
unelte) au apărut în toate secţiunile şi casetele
practicate, atât în incintă, cât şi sub valul gen
eral al aşezarii. Cele mai importante descope
riri privind această perioadă de locuire s-au
făcut sub val. Aici, pe marginea de nord a dâm
bului, a fost descoperită şi, în bună parte,
dezvelită o locuinţă de suprafaţă, care, atât cât
se poate constata în stadiul actual al cercetării,
avea formă trapezoidală cu latura dinspre exte
riorul aşezării mai mare. Era construită din
structură de lemn masiv şi nuiele, legată şi
acoperită cu mult lut ars. Este astfel, aproape
evident că această locuinţă făcea parte dintr-un
şir de alte asemenea locuinţe dispuse pe mar
ginea dâmbului. În timpul săpăturilor s-a
observat că bucăţi mari de la o "platformă"
masivă (perete?), căzută orizontal, suprapunea
un strat de chirpici masiv şi vase întregibile,
găsite in situ.

Câteva fragmente ceramice răzleţe
descoperite în stratul de cultură şi în umplutu
ra valului aparţin culturii Bodrogkeresztur.
Acestea marchează, probabil, o locuire ene
olitică, sporadică, ulterioară celei aparţinând
culturii Cucuteni-Ariuşd.
6. Locuirea Coţofeni.
Următorul nivel de locuire surprins în
profilele A şi B/C şi mai ales în carourile A, B1 0-14, aparţine culturii Coţofeni. Acesta s-a
păstrat cel mai bine sub valul de nord al aşe
zării, unde a fost urmărit pe o lungime de cea.
12,8 m (profilul A) şi pe toată întinderea pro
filului B/C. Stratul de cultură Coţofeni supra
pune direct stratul eneolitic şi se prezintă sub
forma unui strat cenuşiu-negricios, conţinând
bucăţi mărunte de chirpici şi fragmente cera
mice. Grosimea stratului Coţofeni variază între
0,20 şi 0,36 m. În zona de maximă concentrare
a materialelor de tip Coţofeni, la baza stratului,
au fost surprinse urme ale unei locuinţe, pro
babil de tip sălaş, uşor adâncite ( 10-15 cm). Pe
fundul locuinţei a fost amenajată o vatră com
pusă dintr-un pavaj de pietre plate, acoperit de
un strat de lut ars gros până la 4 cm. Vatra a
fost surprinsă în profilul cercetat pe lungimea
de cea. 1 , 1 m. Vatra, lângă marginea sa de sud,
a fost perforată de un par folosit probabil,
pentru suspendarea alimentelor. În jurul vetrei,
pe o suprafaţă de cea. 10 mp, se observă o
aglomerare de ceramică Coţofeni şi mici bucăţi
de chirpici. După uscarea pământului, în partea
superioară a stratului Coţofeni, a apărut o
dungă albicioasă, mai mult sau mai puţin com
pactă, groasă de cea. 10-15 cm, rezultată, după
toate probabilităţile, din cristalizarea sărurilor
aflate în solul stratului. În incinta aşezării, în
afara valului, deşi apar fragmente ceramice izo
late, de tip Coţofeni, u n nivel de locuire aparţi-

În locuinţă au fost descoperite câteva
vase întregibile, multe fragmente de figurine de
lut ars, ace de cupru, câteva râşniţe. Marea
majoritatea a materialului ceramic din locuinţă
se încadrează în Cucuteni A2. Este reprezen
tată specia barbotinată, grosieră neornamen
tată, fină şi semifină cu decor canelat, incizat şi
pictat (pictura monocromă, alb pe negru,
bicromă şi tricromă).
Materialul eneolitic descoperit în incinta
aşezării este mai sărac. Aici au fost descoperite
urme ale unor complexe de suprafaţă. Unul
dintre ele (L.6), mai bine conservat, era de
formă dreptunghiulară, avea perimetrul marcat
de şiruri de gropi de stâlpi şi pari. În interiorul
acestui complex s-au găsit resturi de supra
st ructu ră puternic deranjate de locuirile ulte
rioare: h u ci î 1 i

de

chirpici

cu

nfinrt Hcc�tci culturi. matiy,.rafic. nu a fmt §ur•

a m prente de

prins.

nuiele. Materialul ceramic de tip Ariuşd-

95

www.cimec.ro / www.mncr.ro

VALERIU CAVRUC

În linii mari materialul ceramic se
încadrează în faza l a culturii Coţofeni.

suprafaţă amenajate pe panta interioară a va
lului de apărare (L.7 şi L.8), precum şi o con
strucţie-anexă, de suprafaţă, aflată l ângă creas
ta valului, în imediata apropiere de celelalte
complexe Wietenberg.

7 .Descoperirile : aparţin��d aspectului
cultural Ciomortan.
•

·

Locuirii Ciomortan îi aparţin construcţi
ile de fortificare (cel puţin cele mai timpurii):
valul şi şanţul ce apără aşe�area din est, nord şi
sud. Din aceeaşi perioadă datează şi o con
strucţie care pare să fi fost un turn de lemn
încorporat în val şi un culoar de acces spre turn
(Comp.13), precum şi o construcţie uşor adân
cită de formă neregulată (L.7a). Foarte proba
bil, aceleiaşi perioade îi aparţin şi două con
strucţii de suprafaţă, probabil locuinţe,
descoperite în incinta aşezării.

Este evident că .locuirea Wietenberg de
la Păuleni este ulterioară celei de tip
Ciomortan. În acest sens, subliniem că patru
din cele cinci complexe Wietenberg suprapun
valul ridicat de purtătorii grupului Ciomortan.
Mai mult decât atât, în trei cazuri, complexele
Wietenberg secţionează şi/sau suprapun direct
pe cele de tip Ciomortan.
Locuirea Wietenberg de la Păuleni, atât
cât permite o evaluare la prima vedere a eera
micii şi analogiile existente, pare să dateze din
perioada imediat următoare locuirii Ciomor
tan. Nu excludem că locuirea Ciomortan a fost
întreruptă de cucerirea aşezării de către purtă
torii culturii Wietenberg.

Condiţiile stratigrafice, de această dată
foarte clare, arată că nivelul de locuire de tip
Ciomortan este anterior celui aparţinând cul
turii Wietenberg. Astfel, L.7a şi complexul 13
au fost suprapuse de o locuinţă a culturii
Wietenberg (L.7), inclusiv de vetrele acesteia.

9. Urme dacice.
În stratul de cultură al aşezării au fost
găsite şi fragmente ceramice izolate de factură
dacică, fără să fi fost surprins un nivel de
locuire din această perioadă. Probabil, dacii au
folosit această aşezare fortificată pentru a con
trola una dintre căile de acces din Moldova în
Depresiunea Ciucului. Rămâne ca viitoarele
cercetări să demonstreze dacă dacii au reame
najat sau nu fortificaţiile din epoca bronzului.

Ceramica de tip Ciomortan descoperită
în ultimii doi ani Ia Păuleni vădeşte asemănări
frapante cu cea apa�ţili � nd c'Ultur,i i Cbstişa.
_
8. Locuirea Wietenberg.
Descoperirile aparţinând, culturii Wie
tenberg -sunt reprezentate de cel puţin cinci
complexe bine conservate: o depunere rituală
din două vase (Complex 1), o groapă rituală
(Gr.3) cu un schelet de copil, două locuinţe de

Note
*Descrierea mai amămmtită a fiecărui nivel de locuire din
această aşezare este prezentată in paginile ce urmează, in
ordine cronologică, în art.icole semnate de membrii colec
tivul·ui, conform responsabilitătilor ce le-au revenit.
1. Locul pe care se află aşezarea intotdeauna a apartinut de
Păuleni, însă, probabil, datorită faptului că satul Şoimeni
Csikcsomortăn (localitatea componentă a comunei Pău
leni) se află ceva mai aproape, regretatul Szekely Z. a pre
ferat uneori să folosească in literatura· de speCialitate
această din urmă denumire transliterată in româneştc'
Ciamortan în loc de C.somortdn. .
1970, p.
ta,
Alu
În:
Ciomortan_.
Cultur(l
2. SZEKELY ZOI.TÂN,

5. SztKELY Zom\N, Op. cit. , fig. 2. Precizăm că, aşa cum
reiese din confruntarea fig. 2, din articolul citat cu măsură
torile efectuate de noi, probabil, datorită micşorării
desenului original in timpul editării. scara trecută pc fig. 2
nu este valabilă: in loc de 1 : 200, aşa cum este trecut pc
desen, trebuie să fie 1: cea. 400.
6. SzE:KELY ZoLTÂN, Op. cit. , p. 74.
7. SZEKELY ZOLTÂN, Op.cit. , fig.5-15; SZEKELY Zs., Perioada
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Abstract
New Research in the Prehistoric Settlement from Păuleni
The Păuleni settlement /ies at about 1.5 km north-east of the Şoimeni village (Csikcsomorttiny), in the place ca/led
"Vtirdomb" . "Dealul Cetăţii" (The Hill of the Fortress) by the villagers. The place where the settlement /ies, always be/onged to
Păuleni, but due to the fact that Şoimeni - Csikcsomorttiny (a /ocality pari of the Păuleni commune) is situated c/oser, the late
Szekely Zolttin sometimes prefe"ed to use, in the literature of the field, the latter denomination written in Romanian - Ciomortan,
instead of Csomorttin.
The settlement occupies a hi/1 situated in a sheltered area, on a link saddle, berween two hil/ocks placed in the val/eys of
two rivulets, above the altitude of 770m on the maps. In the south, the settlement is limitted by the abrupt (cea. 35°) and deep
(approx. 100 m) slope of the valley of the Remetea rivulet, an affluent of the Olt River. North of the settlement, in ils proximity is
the riverbed of a smaller rivulet, an affluent of the Remetea rivulet. From the west, the access to the settlement is possible only
through a na"ow saddle of about 150m. The saddle is cut by three ditches and two walls. The settlement is surrounded by a wall
and a ditch.
On plane surface, the settlement has an oval shape. The maximum length ofits precincts is of about 72 m (East - West)
and the width (North - South) ofabout 42 m. The maximum difference oflevel between the ridge ofthe wall and the exterior ofthe
settlement was recorded in its eastem part - about 7 meters. The northem part of the circular wall of the settlement evinces a strong
slide towards the interior. Except its eastern sector, the interior slope of the wall is so smooth that the passage from the precincls to
the wall is almosr impossible to notice. From the outside, especially in the northem and southem parts, the slope of the wall is very
prominent (about 70-800).
In the East - South-Eastem pari, between the wall and the ditch of the settlement there is a terroce with an approximate
ly triangular shape, about 7m wide, about 20 m /arge and about 1 m high.
Both in the precincts of the settlement, and on the wall and the saddle, there may be noticed traces of the trenches prac
tised by Szekely Zoltan, along with numerous cavities resulting from diggings performed throughout the ages by various seekers of
antiquities.
The settlement was discovered in rhe inter-war period by Al. Ferenczi who inc/uded it in the repertoire of Dacian fortres
sesfrom Transylvcmia. In 1 956, 1 960 and 1967, Szekely Zolttin perfomced some excavations here, practisingfive trenches and two
sma/1 swfaces. This research scated that the settlemem was inhabited in the Aeneolithic (the A1iuşd - Cucuteni cu/ture), in the peri
od of transition from Aeneolithic to the Bronze Age (the Coţofeni cu/ture) and in the Bronze Age (the Ciomortan and Wietenberg
cuitllres). As far as the fmtifications are concemed, it was conc/uded that the wall was erected in the Bronze Age. The mosi notabie
resulc of that rescarch was the discovery of cultural aspect unknown in Transylvania up to that time and introduceti in the litera
ture of the fie/d as rhe Ciomonan cu/ture (jrom Csikcsomortany), dared in the beginning of the Middle Bronze Age.
Ba·mcse the settlcment had 1Wt been researched tlwroughly and the materials had been published very selecth·e/y, many
a.1pects connected to this settlement remained unc/ear. Thus, rhe layers from the Aeneolithic and the period of transition from the
Aeneolithic to the Bronze Age were hardly toughted. As far as the materials from the Bronze Age are concemed, the chronological
reiat ion between the artifacts of the Ciomortan type and those of the Wietenberg type were not established with certainty: one does
not know if we are dea/ing with two distinct cultural leve/s or with a single one. It was admitted - without having been discovered
a conciusive strarigraphic come.xt - that there exist two cultural leve/s, both from the Bronze Age and that the Wietenberg /eţ•e/ is
subsequent to that of the Ciomortan type. Another problem was the precise physiognomy of the Ciomortan "cu/ture", the ceramic
material being published selectively, more predominantly the pottery omamented with hatched.triangles or fi/led wiih pricks, con
sideredfor the moment as emblematic for the Ciomortan "cu/ture". The published illustrations gave the impression of a strong simil
itude with the Costişa cu/ture from the opposed slope of the Eastem Carpathians, so that some researchers tend to consider the
Ciomortan "cu/ture" as an aspect of the Costiţa cu/ture.
The problem of cultural-chronological attribution of the walls and the ditches remained unsolved. Although in the first sci
entiftc record the site was mentioned as a Dacian fortress and the fol/owing unauthorised excavations performed here, brought into
light "Dacian" ceramic fragnwlls and coins, Szekely Zoltan's excavations did nor provide us with any Dacian archaeologica/ mate
rial. The /ater aspect was one of the major objectives of the archaeological sitefrom 1999 and 2000.
In 1999 - 2000 a group of researchers led by Valeriu Cavruc and made up of Dan Buzea, Galina Cavruc, Gheorghe
Dimitroaia, Gheorghe Lazarovici, Adrian Sabin Luca, Mihai Rotea and Szekely Zsolt made new excavations in this settlement,
with the purpose ofgoing deeply into the researches, and thus helping to salve the above mentioned problems.
The research was very successful. It was discovered that initial/y in that exact place, there was a natural hi/1, about 1.5m
high. The ftrst cultura/ level detected during the excavations belongs to the Ariuşd - Cucuteni cu/ture. The evidences ofthis cu/ture
(traces of different constructions, rich ceramic material, human and animal-like statuettes and too/s), appear in al/ the trenches,
both in the precincts and under the wal/ surrounding the settlement. The most important discoveries regarding this period were
made under the wall. Here, on the northem side ofthe hil/, a surface dwe/ling was discovered and uncovered to a extent. As far the
present stage of research can state, this dwelling had lrapezoidal shape with tiu: bigger side towards the nurthem part of the set
t/ement am/ it wa.< l>uilr [rom a ma.<sive woud and wuttle srmcture hmmd together nnd covered with a lot of humt clay. Thus it is
a/most o/wious rh ar thi• dwellm�: madt! part ofa numht:r of othcr sw:h dwellings pluct:d 011 the edges of riie hills. Du ring rhe e.tca
vations, it was noriced that big fraf?.mr.nls of li massi1•c ''platform" (tiu-: wa/1), falll:rt horizontally, we".. ovcr/upping a la.wt uf musa

97

www.cimec.ro / www.mncr.ro

VALERIU CAVRUC

sive adobe and pots which could /ater be completed. To this dwelling belong some pots which could /ater be completed, many frag
ments of statuettes of bumt clay, copper needles and some grinders. The grea/ majority of the ceramic material [rom the dwelling
can be placed in Cucuteni A2. There are more categories ofpottery: the slipped, undecorated coarse, fine and semi-fine with flut
ings, cut, fluting and painted decoration (monochromatic white or black, two-chromatic and three-chromatic painting) is repre
sented.
The Ariuşd-Cucuteni type records discovered in the precincts of the settlement are not so rich. Traces ofsome surface com
plexes were discovered here. One ofthem, better conserved, had a rectangular shape with ils perimeter marked by rows of ho/es for
pillars and poles. Remains of the superstructure heavily disturbed by ulterior inhabitation, consisting offragments of adobe with
wattle imprints, were found inside this complex. The pottery of the Cucuteni-Ariuşd type discovered on the perimeter and around
the complex is 1101 as rich as the one discovered under the wa/1: the painted pottery appears in more reduced proportions.
Consequently, we do not exclude the idea that the two comp/exes represent two phases of Ariuşd inhabitation. Inside tlze dwelling,
deep complexes were a/so discovered, but they were preserved until tlze next excavation campaigns.
Some potsherds discovered in the layer ofthe cu/ture belong to the Bodrogkeresztur cu/ture. Thus, a sporadic inlzabitation
from tlze Late Aeneolithic was also discovered.
The discoveries belonging to the Coţofeni cu/ture are represented by the traces ofa shelter, discovered right abo1·e tlze Ariuşd
house [rom under the wall. From that shelter, arranged in a s/ightly deep place, there was preserved a heartlz arranged [rom a pave
ment offlat stones covered with a layer of burnt clay. In ils southem edge the hearth was perforated by a paie probably tiSed for sus
pending up tlze food. Around the hearth, on a surface of about 10 m 2, there was noticed an agglomeration of tlze Cotofeni cu/ture
pottery and sma/1 fragments of adobe. Consistent ceramic material of Corofeni structure was also discovered in the cultural /ayer,
in al/ the sectiotiS and cases practised. Roughly, this material can be placed in the first phase of the Coţofeni cu/ture.
11Je next inhabitation belongs to the Ciomortan cultural group. As far as the present stage of researclz can state, al /east
the first fortifica/ion constructions of the settlement belong to this period. Initially, a structure ofpiliars poked into the ground was
built (it was possible to notice how the rows ofpillars perforated the Ariuşd and Coţofeni dwellings), and the cases made up ofpil
lars were fi/led with earth. At present, the maximum height of al/ walls is of abut 3 m [rom its foundation.
In one of the researched parts from the interior hal[ of the wa/1, it was noticed that while it was being erected, an area,
about I.2 m wide, perpendicularly placed on the line of the wa/1, was left unoccupied. The walls formed this way were braced by
two para/le/ rows ofpi/lars poked into the ground, tlzus forming an access passage towards the middle of the wa/1 or, maybe, tor
wards the exterior of the settlement. The pari of this passage detected in the longitudinal profite of the wa/1 was strongly bumt. I sup
pose that here was situated a building which rose above the summit of the wa/1, maybe one of the towers whiclz was bumt ,possi
ble during the siege of the settlement. Many ceramic fragments of the Ciomortan type, most of them coming from the intensely bumt
area, were discovered in the fi/ling of the passage.
Another complex belonging to the Ciomortan cultural aspect, was discovered at the end of the passage. This was slightly
deep in the fi/ling of the wa/1, had an irregu/ar, /ong shape and was perpendicu/arly placed on the passage. Many fragments of ani
mal bones, two fragments of human bones (a fragment of mandible and another of the brain pan) and also numerous ceramic
fragments of the Ciomortan type come from the fi/ling of this complex. Some holes ofpiliars found nexl to these a/sa belong to this
complex. Both this complex and a part of the passage were overlapped by a dwelling of the Wietenberg cu/ture.
The ceramic material ofthe Ciomortan type discovered in the complexes and in the cultura/ layer includes three categories:
the coarse species, sometimes decorated with mouldings in reliefarranged under the rim or/and on the outside ofthe rim; the coarse
pottery with the exterior and sometimes also the interior processed with a sma/1 broom (Besenschtich); the fine, semi-fine often
omamented with cut triangles, usually arranged in horizontal registers; but sometimes also vertical registers, hatched or fi/led with
pricks. On some fragments one can notice the decoration made using the technique ofsuccessive pricks. The great majority of the
pottery of the Ciomorran type belongs to the second category.
As far as the "physiognomy" ofthe Ciomortan type pottery is definite, we sustain that the sa-ca/led "Ciomortan cu/ture" in
[act makes part of the Costişa cu/ture. Its very easy specific colourature may be erplained by the contribution to ils formation in
Transylvania of the Zoltan EBA group, characterised by the Besensctrich und Textilmuster pottery.
The discoveries belonging to the Wietenberg cu/ture are represented by at /east five complexes and also by a rich ceramic
material and iso/ated pieces coming[rom both the complexes and the cultural layer.
The first Wietenberg cu/ture complex was discovered in I 999 on the precincts of the settlement, near the wa/1 and consis
ted of a depasit of the pots of semi-fine category. A S11Ulll wheel[rom a votive wagon was inside one of the pols. In the campaign
[rom 2000, two surface dwellings and a ritual pit were discovered. Both dwellings were situa led on the inside slope of the wall of
the settlement. One of the dwellings was completely researched. It definitely over/apped the above mentioned Ciomortan type com
plexes. For the /evelling of the area were the dwelling was placed, in the side [rom the summit of the wa/1, a step of about 20-30 cm
was dug. Then, pillars and poles were poked on a rectangular perimeter (about 5 x 2 m), in the surface, which had become a/mosi
horizontal. As far as the imprinls [rom the numerous fragments of rough casl of bumt clay discovered on the perimeter of the
dwclling al/ow, one can state thal tlze pillars and tire pokes were ti/led by tllinner poles and wattle. The holes ofthc wooden frame
work werejilled wirh clay !"·'"''" mixed with sand and the surfaces of the walls were very we/1 smoothcd. On the longitudinal axis of
rhe dwelling, under the mins of the walls, three open circular heaths wcrc armngetl. A ricii eeramic nwt�<rial was discovernl amOII!f
tire """"""lL' jiugm..nt.•· o/" t!dohe. nml undcr them - muny morr< c:nmplctc pots or pnLf which c·ouftl he /ater complewd, grinders
am/ othcr pieces.
The skcleton

of a 5-6 nwnth• nld child was discoveretl m1

tiu: boltom of thc hale a bour

1,8 m rwrth of rhe dwelling. "11u:

skeleton was in a cruuclled position 011 riie lefl siJc wirll the head towards north-ea.•L Pottery of th�< Wietctlbery;: type was fmmd in
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the fi/ling of the hole.
The second dwelling, similar to the first, is in its immediate proximity, on the interior slope of the wa/1. Only the westem
comer was uncovered, the rest of the complex being situated under the surface which has not been researched.
The poltery of the Wietenberg cu/ture discovered in the settlement of the Păuleni is represented by three categories: coarse,
semi-fine and fine. The coarse potlery presents more shapes, dimensions and types. The fragments or complete sack-shaped pots,
decorated mostly on the exterior of the rim and!or under the rim, with one to three girdles in relief and, very se/dom, with small
brooms on the outside and!or inside are predominant. The semi-fine pottery presents strongly shaped forms, having a bulky body,
naiTOW bottom, high neck and flaring rim. The pots [rom this category are sometimes decorated on the shoulder with oblong flutes
or, more se/dom, with recumbent "S"-es and cut bands fi/led with points made by pricks, and on the /arge rims - with hatched tri
angles. The fine pottery presents various shapes: the cups and mugs with an S-shaped profile, with one or two very high handles
pulled down [rom the rim are predominant. Some fragments of the lobate pots belong to this category. The fine poltery is decora
led with oblong flutes and various cut motifs and, mode se/dom, with pricks.
The pottery [rom the Wietenberg cu/ture presents characteristic specific to the end of the first phase of the beginning of the
second phase of this cu/ture.
Other two constrnctions belong to the Bronze Age. One had an oval shape - 3x4 m. Its traces were made up of a hole [rom
a central pil/ar (probably for sustaining the conica/ roof) and more holes placed circu/arly around the central ho/e. Poltery of the
Wietenberg and Ciomortan type was discovered on the perimeter of the constrnction. Another constrnction represe/lls a concen
tra/ion of ceramic fragments of the Ciomortan and Wietenberg type on a surface of about 2x2,5 m, circumscribed to a rectangle
formed by more holes ofpil/ar.
The informa/ion regarding the presence in the selllement ofthe poltery ofthe Monteory type, has nof been confirmed yet.
This informa/ion was not confirmed by the illustrations [rom the publications regarding the Ciomortan cu/ture, either.
Isolated ceramic fragments of Dacian type were found in the cultural layer, without discovering any level of inhabitation
[rom this period. 0/der, confirmed informa/ion, would suggest that a broken iron sword and Roman coins, which have no specifi
cations, belong to the Dacian inhabitation. Probably, the Dacian used this fortified selllement to control one of the access routes
[rom Moldavia in the Ciuc Depression.
The next research remains to prove whether the Dacian reaiTanged or not the fortifications [rom the Bronze Age.
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Pl. 1.

Pozitia geografică a aşezării Păuleni.
The geographica/ position of the Păuleni se/1/ement.

Aşezarea Păuleni. Vederea generală.
The Păuleni settlement. General view.
1 - vederea din est; view[rom the east; 2 - vederea din vest; view[rom the west; 3 - vederea din nord; view[rom the
north; 4 - vederea din nord-est; view[rom the north-east.
Pl. III. Aşezarea Păuleni. Planul general al săpăturilor din a.l999-2000.
Pl. II.

The Păuleni settlement. The general plan of the trenches excavated in 1999 - 2000.
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ANGUSTIA, 5, 2000, Arheologie, pag. 103-130

DESCOPERIRILE CUCUTENI - ARIUŞD DE LA PĂULENI
vase întregi din locuinţa ariuşdeană în zona
albierii, precum şi prezenţa unor fragmente
ceramice Coţofeni printre dărâmăturile locu
inţei 5, Ia un nivel în care complexele păreau
neamestecate.

Rezultatele anterioare.
În campania anului 1999, cu prielejul
secţionării valului din epoca bronzului, a fost
semnalată o locuinţă de mari dimensiuni
apartinând culturi Cucuteni-Ariuşd, cu materi
ale dintr-o etapă timpurie A2-A3, a unei vetre
cu pietre care o suprapunea, precum şi
prezenţa unor materiale aflate în proces de
retardare.

Vatra avea o structură deosebită. Înainte
de construirea ei a avut loc o adâncire în stra
tul eneolitic, după care a fost aranjat un rând
de pietre plate (Pl. IV). Pe una din ultimele
refaceri a fost descoperit un idol Coţofeni, care
a fost depus ritual cu capul spre nord şi privirea
spre sud. Semnificaţia sa exactă ne scapă, dar
credem că ar putea reprezenta amiaza, lumina,
soarele. Peste idol şi peste restul de pietre se
aşterne un strat de pământ nu foarte argilos,
cum se procedează, de regulă, în civilizaţiile
neo-eneolitice, ci din pământ normal (cel mai
adesea humus), care este amestecat cu apă şi
care crapă. În aceste cazuri, la ardere, vatra
primeşte o culoare brună din cauza resturilor
organice din conţinut, iar crăpăturile şi consis
tenţa sa nu este prea compactă şi nu rezistă la
intemperii, iar arderile nu afectează interiorul.
Chirpiciul arnestecat cu humus arde şi se cal
cinează foarte slab.

Reluând cercetările pe o suprafaţă de
4x8 m, la adâncimea de -2,40 m, la baza valului
din epoca bronzului (Pl. V; VI; VII; VIII; IX),
am constatat că o bună parte dintr-o locuinţă
de mari dimensiuni, L.5, a fost protejată de
lucrările agricole şi intervenţiile ulterioare ale
arheolo-gilor sau amatorilor de antichităţi.
Depunerile de chirpici, provenite de la pereţi,
au afectat mai ales zona carourilor 1 1A.
Deranjările au fost determinate de construcţia
unei vetre de foc (ea şi nivelul de călcare din jur
au fost marcate de noi drept complexul 4, un
complex de foarte mari dimensiuni ce intra în
suprafaţa cercetată cu cea. 60 cm. (Pl. I; II; III).
Complexele eneolitice.

Mai trebuie precizat că într-un strat de
cărbune dispus orizontal, imediat sub talpa va
lului (în. car. B-1 2), au fost descoperite mai
multe fragmente ceramice Coţofeni, toate fiind
din faza evaluată, fără a fi şi materiale din
etapele timpurii (Coţofeni 1).

Complexul 4. Deoarece vatra depăşea
lăţimea secţiunii şi a suprafeţei cercetate, se
apreciază că ar avea cea. 2-2,20 m. În această
situaţie nu mai poate fi vorba de o simplă vatră
familială, ci foarte probabil de o vatră de veghe
a unor cete de vânători sau a celor care păzeau
vitele. Până acum nu au fost descoperite la
acest nivel resturile unor gropi, astfel încât să
putem considera că vatra era acoperită de vreo
construcţie sau se afla sub cerul liber, cum se
obişnuieşte, uneori, pentru vetrele de mari
dimensiuni.

Locuirea Ariuşd - Cucuteni.
La începutul locuirii ariuşdene trebuie
să fi fost un promontoriu natural mai ridicat în
centru, pe marginile căruia se construiesc locu
inţele, iniţial rămânând în centru un spaţiu gol.
Probabil că într-o primă etapă a fost şi o locuire
mai mică, deoarece apar dărâmăturile locuin
ţei. În stratul de la bază apar materiale ariuş
dene de factură foarte bună, dar nu au fost
descoperite, deocamdată, decât materiale şi

Prezenţa unei albieri în zona vetrei şi
descoperirea unor numeroase materiale Coţo
feni, dar şi a unor funduri de vase Cucuteni
Ariuşd pe vatră (Pl. II; III), folosite secundar,
precum şi între dărâmăturile locuinţei 5 ne
determină şgj ��mllirlcrăm c� în vremea culturii

c;gmpkxe dto locuit. D.:: altfel, suprafel elc
tre au atins

Cotofc. n i depunerile complexu l u i Ariuşd au
fost afecta t e , mai ales cclt: din :11:0 na vetn.:i, dar

�i din vcdniit11 l e . Aceasta

ar

baza stratului

unele locuri, şi

\!colo pe :suprafeţe miei.

explica lipsa unor
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În partea dinspre nord a promontoriului
se ridică o mare construcţie dreptunghiulară
(L.5) sau trapezoidală (nu excludem această
formă din cauza unghiului pereţilor, însă nu
este obligatoriu să considerăm această con
strucţie perpendiculară pe promontoriu).

consistenţă. Marginile peretelui nu au fost
netezite, iar baza sa nu a fost arsă. O caracte
ristică a peretelui este că structura sa era for
mată din humus amestecat cu paie şi resturi
vegetale, motiv pentru care nu arde bine şi nu
păstrează structura peretelui decât unde a fost
mai bine ars. Avertizaţi de direcţia peretelui şi
de nivelul Ia care a apărut în caseta din car. -9
10, s-a putut urmări mai bine traseul său.
Structura, grosimea şi aspectele sale urmează
să fie cercetate. Direcţia era cea aproximată în
suprafaţa cercetată. Peretele avea din loc în loc
stâlpi mai mari în interior. Majoritatea putre
zeşte şi nu arde. Peretele avea o structură Jem
noasă mai puternică în partea sa superioară
sau de la o anumită înălţime faţă de sol (cea. 60
cm). Aceasta permite arderea unor bucăţi mari
din perete, care apoi se prăbuşesc în interior
sau în exterior. Un asemenea fragment s-a păs
trat în profilul de vest al car. 1 0.

Locuinţa 5.
Dărâmăturile pereţilor au fost afectate
în mare parte de nivelările construcţiei 4 şi de
ridicarea valului (Pl. 11-IX). Din aceste motive,
în unele zone lipseşte o parte din inventarul
locuinţei. Mai trebuie precizat că straturile
aveau o uşoară înclinaţie spre est. Locuinţa
prezintă o arhitectură şi bogăţie deosebită,
acest lucru fiind caracteristic civilizaţiei Cu
cuteni-Ariuşd.
Construcţia locuinţei.
Cu rezerva că podina nu a fost demon
tată şi că nu au putut fi surprinse toate ele
mentele de construcţie, se poate aprecia totuşi
că locuinţa a avut podeaua suspendată. Este
posibil ca partea dinspre interiorul promonto
riului (spre colţul de SV) a podelei să fi fost
construită direct pe sol, situaţie întâlnită la
Zorlenţu Mare, în nivelul Vinea Bl, mai ales Ia
locuinţele în pantă1.

Peretele de nord-est.
Avea o structură Jemnoasă mai puter
nică şi structuri din 2-3 rânduri de bârne, însă
datorită faptului că aici podeaua era mai mult
ridicată şi dărâmăturile erau mai puternice,
peretele nu s-a păstrat in situ. O parte a perete
lui prezenta urme de pictură, motiv pentru care
atragem atenţia că în acea zonă s-ar putea să fi
fost un altar casnic (lucru semnalat adesea la
Parţa, situaţia din construcţia 4).

Din Joc în Joc podeaua avea, se pare, o
structură de rezistenţă mai puternică (fie
perete de lut, fie grinzi mai mari), deoarece la
dărâmarea podelei, unele părţi coboară mai
mult, altele mai puţin. Tot aşa, spre colţul de
NE, unde podeaua avea cea mai mare înălţime,
dărâmăturile podelei sunt accentuate, chirpi
ciul se rupe, se răstoarnă şi se amestecă cu vase
întregibile sau cu resturile de la pereţii, din a
căror structură s-au păstrat unele fragmente de
chirpici.

Zonele gospodăreşti.
Deşi locuinţa nu este în întregime cer
cetată, cea. 40-50% din ea fiind în afara
suprafeţei cercetate, se poate constata exis
tenţa unor zone gospodăreşti.
Groapa de provizii.
La mijlocul peretelui de nord-vest a fost
descoperit un vas de provizii (vasul 2), având
gura la nivelul podelei şi fundul sub podea. În
zona respectivă podeaua lipsea sau era alcătu
ită din bucăţi mai subţiri, care nu erau in situ.
Această groapă avea cea 1 ,4 m lungime şi 1 m
lăţime (dimensiunile nu sunt foarte sigure, cer
cetarea nefiind încheiată). O asemenea groapă
era fL"lărte pmctică, deoar��c ţ inea Ia rece pro

Uneori, după crăpăturile podelei sus
pendate, se poate observa direcţia şi lăţimea
stâlpilor de susţinere a infrastructurii (Pl. V/2;
VIII/1; IX). Denivelările semnalate în jumă
tatea de sud a locuinţei nu depăşesc 10 cm, în
vreme ce spre sud şi est sunt mai accentuate.
Peretele de

sud-vest.

dusele sau provizi ilc !ii le fe rea ue în�heţ pc

Dintre percW Im:uin!ci, �,:�;:1 mai hine
păsLrat a fosl cel de sud-vest. Din păcalc, ac�.:s
La

Limp de iarnă .

a

fosl sesizat în secţiune după ce s-a coborât
20 cm. Peretele a fost distrus d�.: săpătură
p�: cea. 25 em înălţime, deoarece dărâmâturilc

Râş n iţcle.

cea.

in centrul

locuintei au

zone în care se aflau

din el, cel mai adesea nearsc, nveau aceeaşi
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4

fost descoperite 3

rft!iniţe (Pl . VII-IX).

Descoperirile Cucuteni-Ariuşd de la Păuleni
De altfel, este binecunoscută bogăţia materia
lul ceramic cucutenian.

Unele de mari dimensiuni, se pare, au fost dis
truse intenţionat. Altele au fost puse intenţio
nat cu gura în jos, după cum s-a putut constata
în aşezarea de la Balta Sărată, în locuinta 1 O
(cercetare din vara anului 2000, inedită), în
care s-au descoperit 6 râşniţe. Acestea au fost
depuse cu faţa în jos în locuinţă, in situ, peste
râşniţă şi peste un lustruitor de unelte. Trebuie
remarcat că în vecinătatea fiecărei râşniţe s-au
găsit mai multe vase. Lângă râşniţele 1 şi 2 erau
2 vase, lângă râşniţa 3 erau 3 vase, lângă râşniţa
4 erau 4 vase.

Fină

Tabel 1
138;270

9

12

69

90

8.364

31

53

89

8.271

24

43

82

7.621

60

72

6.691

13A;280

15

1 18;255

4
23

29

21

53

4 .926

15

49

4.554

1 2A;275

Il

26

44

4.089

139 ;280

17

20

41

3.8 1

14AIB;270

15

20

37

3.4 39

20

30

2.788

25

30

2.788

1 3A;255

17

28

2.602

1 3_A;270

18

27

2.509

l2A;255

17

25

2.323

14

24

2.23

139;265

15

24

2.23

I I A-9;270

16

22

2.045

13A-9;250

15

21

1 .952

15

1.394

15

1. 394

_;255
1 29 ;285

Il

1 29;255

12

1.1\5

I I A;280

Il

1 .022

1 3A;270

10

0.929

14A-9;270

10

0.929

1 1 9;270

0.743

l 2A;250

MATERIALUL ENEOLITIC DE LA
PĂULENI. CAMPANIA DIN 2000.

0.279

Suma

109

292

675

1076

Procent

10.2%

27. 1 %

62.7%

o

o

100

Din datele statistice observăm că domi
nantă este ceramica semifină (62% ), urmată de
cea grosieră (vezi tab. 1). Repartiţia în spaţiul
locuinţei nu este uniformă (tab. 1). În primele
6 linii ale tabelului se observă că este concen
trat cea. 50% din materialul complexului. Tabe
lul este seriat şi corelat2.

În campania anului precedent au fost
descoperite numeroase fragmente de vase şi
vase. După carourile, în care s-au aflat, rezultă
foarte clar că unele erau pe podeaua locuinţei,
în vreme ce altele se găseau sub podeaua
locuinţei, problemă ce va mai fi studiată după
demontarea podelei. Observaţii ex-trem de
interesante privind ceea ce se găseşte sub
podelele suspendate ale unor astfel de locuinţe
au fost cercetate în acest an la Uivar, în nordul
Banatului cu prilejul unui proiect de cercetare
româna-german.

Bogăţia materialului ne permite
realizarea unui studiu analitic cantitativ şi cali
tativ pe categoriile şi aspectele diferite ale teh
nologiei de prelucrare a ceramicii. Studiul nos
tru este orientativ, deoarece complexul nu a
fost dezvelit integral.
Culoarea (tabel 2).

În campania anului 2000 a fost prelucrat
întreg materialul descoperit în staţiune, în zo
na locuinţei 5. Materialul se ridică la peste o
mie de fragmente ceramice (1076), ceea ce
reprezintă un lot mediu pentru complexe şi
unul mare pentru suprafata cercctatil, la o
d�

9.108

1 1 A;255

l i A;_

Î n centrul locuinţei, pe podea a fost des
coperit un ac de cupru patinat, iar la cea. 50 em
spre nord o bucată dintr-o sârmă de cupru şi
alte 2 vase răzleţite (vasul 19 şi 22).

cm

9.851

98

67

1 3A-9;255

Lângă peretele de nord a mai fost
descoperită o zonă în care au fost depuse patru
vase (vasele 3-5, vasul 8 se afla sub vasele 2, 4).
Lângă peretele de est s-au găsit 4 vase, din care
un capac de dimensiuni foarte mari, frumos
pictat (vasul 20). Pc acelaşi perete, dar mai spre
sud s-au descoperit alte 4 vase (v. 15-18).

25

Procent

1 06

26

149;280

Vasele.

strn t igrafie cneoliticil de n u m a i

Suma

71

5

1 2A;285

În vecinătatea gropii şi a râşniţelor 1-2
s-a găsit o gardină de la o casetă de cereale sau
vatră portativă. Aceasta nu se afla in situ, dar se
poate aprecia de unde s-a desprins.

Semifmă

27

128;270

_;270

Caseta.

Grosieră

Dominante sunt culorile Z şi B (cără
mizie), ceea ce pledează pentru o ardere oxi
dantă şi * * cazul lui Z. Pe adâncimi şi carouri
domină complexele 1 1 A, 25 5 (R3% ), c.u mate
-

riale din răseoliri sau resturi de la

§tfl!l:

g!:\ij ele la

]

l<::J<:\!il llil 4

amena ărilc vetrei Coţofe n i �i 1:-IB, -
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270 (9,8% ), respectiv 12B, -270 (9, 1 % ), 13A, 280 (7,6% ) . Aceasta din urmă corespunde unei
zone gospodăreşti, în care au fost descoperite şi
cele mai multe dintre vasele întregi şi întregi
bile. Speciile brun şi cărămiziu cu flecuri nu
prezintă tehnologii, ci arderi secundare, apari
ţii izolate.
Tabel l

I I A;

:

Tobel

•

j

u

�

�

s
..

:i
z

!
..

t

j

�

�

�..

e

:i
z

1 2A:285:

29

1 1 A-B:270;LOC 5

12

:25S:

10
42

S6

2J

20

21

16
47

11

2J

I I A;2!i5:

35
25

14

-'6

2.'

12A.275;

19

,."

13A:2tl0:

30

41

138;265;

Il

10

1)

I IA: :

12A:2S5;

z

1)

l2

138:270:

128;270;

-!

0:
Jl •
z ;

:i

z

14A-8;270;

148;280:

13A:280:

.!!

:i

:i
z

1 1 A::!liO;LOC !i

30

1 2A:28S;

..
't
j

1 1 8;270:LOC 5

11

148;280:

i

-.:

R
�

:270:l..OC 5

14
18

1 28:285;

:!..

H

1 1 8:270:LOC S
13A-8;2...'i0:

ramice în spaţiul locuinţei. Poate că la prezen
tarea monografică a lucrării se vor putea face şi
alte observaţii privind dispunerea unor catego
rii ceramice şi corelaţiile dintre ele, ceea ce ar
aduce argumente privind folosirea inventarului
fragmentar în arheologie3.

13
1-'AIB:270:

21

Il

;270;LOC 5
IJA-8:2j0:

1 38:280;

19

15

;270;

35

35

13A-8;255:

15

12A;275:

17

36

:270.

10

12

44

12

10

l i A·
8;270-.LOC 5

Il

43

1 38:270:

19

39

13A.270;

21

I IA;255;LOC 4

26

1 1 8;255:

20

47

IJA-8:25.5:

13

1 .5

1 2 8:255;

11

17

I I A;255;

19

27

14AIB;270;

11

20

10

Netezirea. Tehnica de prelucrare şi fini
sare a suprafeţei vasului atinge în cultura Cucu
teni-Ariuşd cele mai înalte exigenţe. Doar de
cultura Petreşti mai este egalată sau depăşită.

128;255;
12

1 3 A;255:

1]

138:.1!10:

1 1 A;280;LOC 5

12A;255:LOC 4

Tabel 4

Studii mai aprofundate se vor putea face
numai după cercetarea întregii locuinţe.

1.! 1
..

<

şi din

l
of

�

1

A�

H

dateic ma i siis §!lU

mai

]

�

Il

1

10

14A-Ba70;
I 4AIB:270;
31

1)8�70;

Il
Il

17
,.
•

<

24

,
•
38
20

)

12A:255:
IJB:2t6:
I IA-B:270:LOC

S

; :LOC 4

118;270-.LOC s
128;2&5;

11

13A:170:
llA-B;lS!I:

:27�.LOC s

2

18

IJB:liO:

;270;
1 1A,llli):
IJA:lj,;
l i A· ;

I)A-8;230;

jm

"
,.
'

Il

1 7A:28';
I4D.ll();

Din studi ul tabelului 3 se poate observa
cu multă uşurinţă uispuncrea unor categorii ce-

I �R:270o

118;2�,.
JI�);.LOC:4
I IA.,l:IIU-,.U"I(": j
:255:

llA:J.)O,IJ'lC4
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"

14

IV

37
'"
17
"

"
"

lU

•
2

'
"

27

.li
•

i i !

10

"

1 1 8:255;

Ceramica de la Păuleni prezintă două
caracteristici de bază. Prima este folosirea nisipului ca degresant (mai fin cu cât speciile sunt
de mai bună calitate), care are un procentaj de
53,2%, fiind urmat de nisip şi cioburi pisate
(39,4%) şi nisip cu bobul mare de numai 5,2%.
Aşadar este vorba de o civilizaţie care stăpâneşte perfect şi respectă tehnologia fabricării
ceramicii, cunoscând două regu l i, d up ă cum
pomenite.

Il

z

�

1 3 A:270:
l iA;2S!I:

�j�� rezuită

.!!

Il

IZA.:Z75:

Amestecul pastei.

1

7
•
'

'

<

Descoperirile Cucuteni-Ariuşd de la Păuleni
Din aceste categorii predomină specia
bine netezită 42,5%, urmată de cea mată 18%,
cea cu barbotină 15,6%, cea lustruită 7,32% şi
cea cu angobă roşie 5%.

Fina

Tabel 6

1

EM;AM;A

Groslera

SemlfiDa

1

3

Suma

5

FP;AM;I

10.526

;AR;

10.526

HR;AM;l

LOC 4

LOC S

Sumu

Procent

11

6

17

20.732

Z; ; ;semifina

3

9

12

1 4 .634

cărămizie; ; ;scmifina

4

Cărămizie; : ;grosicra

Suma

2

U; ; ;semifina

4

4

3

3

3.659

Portocaliu; ; ;semifina

2

3

3.659

3

3.659

1

Negru

2

3.659

2

3.659

Z; ; ;grosiera
Cărămizic;AR; ;semifina

w

2

2.439

Portocaliu; ; ;grosicra

2

2

2.439

Cafeniu pal; ; ;scmifina

2

2

2.439

Brun deschis; ; Jina

2

2.439

U; ; ;grosicra

2

2.439
2.439

Z; ; ;fina

1

2

Suma

43

39

82

Procent

52.439

47.561

�

HA

'"'

Capacele de vas, prin decorul lor din
linii fine, înguste, pictate cu alb pe roşu bine
lustruit, sunt elemente care apar în descoperi
rile Cucuteni A2 de la Bodeşti-Frumuşica4,
precum şi marile suprafeţe pictate cu alb sau
puncte albe, care apar la Izvoare5, sau liniile
mărginite de dungi brune de la Mărgincni
Cetăţuia6.

100

Motivele, incizate pe partea inferioară a
vaselor, cu spirale largi, ar putea avea originea în
vasele Precucuteni III, dar nu am găsit şi alte
dovezi care să certifice existenţa unor elemente
atât de timpurii în această cultură. Socotim
prezenţa lor ca o evoluţie locală, mai ales că supar
tu! lor este categoria semifină şi cea fină, iar
formele de vas diferă uşor de cele precucuteniene7 .
De altfel, unele motive sunt din etapa
Cucuteni Al de Ia Ciuc-Sângiorz, dar asocierea
materialelor din locuinţă ne îndreaptă, fără o
analiza mai detaliată, spre un Cucuteni A2.
Analogiile cu descoperirile dt: Ia Ciue

de fragmen te, care provin de Ia accla:;i vas.
hicrornă

alb pt:

,..

Ceramica pictată este variată ca motive
şi dispunere. Ea a fost extrasă din bază şi ordo
nată pe criterii de corelaţie ca mai sus, comple
tând repertoriul de motive cu al vaselor întregi.

Fondul şi asocierea motivelor le avem
concetrate în tabelul 6. Precizăm că sunt pre
zentate numai motivele care apar mai mult de
două ori. Cel mai adesea observăm combinaţii
de motive pictate, dominând EM şi AM, care
apar în proporţie de 5%, fiind pictate pe fond
negru (A) şi roşu sau roşcat (1). În total avem
un număr de 19 situaţii, cu un număr mai mare
es t e

a

AC

IIK

Lotul ccramicii pictat reprezintă doar
82 fragmente, dar sunt mai multe fragmente de
la acelaşi vas motiv pentru care statistica este
uşor diferită. Observăm însă numărul mare de
vase pictate, ce au fost deranjate de către
albicrca şi locuirea Coţofeni. Acestea sunt
peste 52% (cazul cu Loc. 4 în tabelul nostru), la
care s-ar mai adăuga şi vasele din campania
precedentă, desco-perite în perimetrul
locuinţei. Dominant este fondul brun deschis
pe care se pictează, (21 %) repartizat diferit,
mai ales Ia specia semifină.

cu

ffi

I'M

3.659

Negru; ; :�cmifina

Pictura

100

n •= �= �
� � a l ������ - �

4.878

Roocal; ; ;scmifina

IIQ

'"
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8.537

BRUN DESCHIS; ; ;grosiera

apare

10.526

FM;AR;A

Este cunoscută bogăţia ornamcntaţiei
culturii Cucuteni, precum şi dorinţa artiştilor
din preistorie de a realiza capodopere. Studii
exacte se vor putea face abia după încheierea
cercetării complexului. Numai 10-13% din ma
teriale au fost pictate. Dintre acestea au fost re
ţinute în tabelul de mai jos doar materialele ca
re erau mai mult de 2 fragmente.
Tabei S

10.526
10.526

FO;AA;I
EE;AA;I

Brun de�chis; ; ;semifina

26.3 1 6
10.526

Fr;AM;I

Ornamentele.

Procent

şi

n egr u şi

Sângi O i z sun t extrem de numeroase, constând

tricromă. nicromia

neg r u

pc

tiin pahare negre sau roşi i , pictate cu alb sau
hnm pentru l i n i ile fine, dar şi pentru m o tive l e

roşu.
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mărginite de dungi brune formând semicercuri,
meandre ş.a.s Asemenea pahare pictate cu alb
pc negru apar şi în centrul Transilvaniei, la Tar
gu Mureş9.

tron bitronconic (Pl. XIII/1) şi o oală cu gât
cilindric şi buza răsfrântă (Pl. XIII/3).

Lipsa canelurilor late pe fond roşu şi
prezenţa altora mai înguste ne ridică unele
probleme privind provenienţa din Precucuteni
sau din aspectul Protocucuteni, de Ia Izvoare,
de fapt, un Cucuteni Al, care în Transilvania ar
avea evoluţii similare cu descoperirile de Ia
Izvoare.

Urmele locuirii Coţofeni sunt concen
trate, practic în aceeaşi zonă. Locuirea începe
din faza cea mai veche Coţofeni, după periodi
zarea lui P. Roman 12, continuând pe tot parcur
sul fazei 1 (are materiale din etapele Ib şi le),
iar unele materiale şi din faza II. Acestea au
pasta specifică, de culoare cenuşie sau brună şi
o netezire cu urme de spatulă.

Locuirea Coţofeni.

Pe baza datelor de radiocarbon, des
coperirile Cucuteni Al-A2 datează din jurul
3.600-3.500 î. Ch. Pe date calibrate, acestea
sunt între 4.500-4. 10010. Faţă de restul datelor
de stratigrafie comparată, acestea din urmă
sunt mult prea ridicate.
În staţiune au mai fost descoperite, izo
lat, materiale aparţinând etapelor târzii ale
grupului Bodrogkeresztur - respectiv ozptintul
cu toarte pastilate i i _ Acestea ar putea marca
locuiri sezoniere din vremea culturii Cerna
vodă 1, Bodrogkeresztur - toarte pastilate.
Formele de vase şi decorul lor.
Studiul asupra formelor nu este încheiat,
deoarece sunt forme care nu au fost cuprinse în
catalog. Prezentăm principalele forme de vase.
Varietatea este mare: de la paharele de băut cu
decor canelat (Pl. XII/1) sau cupele fără picior
cu decor din linii subţiri (Pl. XII/3, 6), la
diferite tipuri de oale: globulară cu gura largă
cu pictu-ră din linii albe (Pl. XII/5, 7); pirifor
mă cu decor spiralic din benzi brune, pe gât (Pl.
XII/10); oală cu incizii pe partea inferioară în
spirale (Pl. XII/9); sau străchini: bitronconică,
carenată, de-corată cu bezi meandrice (Pl.
XII/2, 4); canelat (Pl. XII/1 1 ).
În fazele mai evoluate, socotind că com
plexul 6 (Pl. XII/7), aflat în proces de retar
dare, este mai evoluat, se constată prezenţa
mai nu-meroasă a ornamentelor incizate, iar
spaţiile dintre incizii sunt pictate cu benzi late
curbo-liniare. Mai sunt oale cu buza tronconică
a du să înăuntru, care apa rţi n fazelor târzii, find
semnalate şi în fazele ma i ti mp u ri i (Pl.

Deosebită,

lega tă

p robab i l

de

Unele fragmente ceramice conţin ele
mente care merg şi la începutul etapei 111,-dar
acestea sunt mai puţine. Altele au forme sau
motive caracteristice pentru etapele Ic-IIIa. Î n
date absolute, pe baza calibrărilor analizelor
C14 acestea ar fi cuprinse între 3.400-3.000.
S-a urmărit dacă sunt depuneri în ordine
cronologică. Deocamdată, aceasta nu a putut fi
clar sesizată. Se constată că cele mai timpurii
materiale Coţofeni apar împreună cu materiale
Ariuşd, ceea ce arată perioada de în-ceput a
răscolirilor. Î n cei 8-10 cm de strat cu depuneri
Coţofeni nu am sesizat diferenţe cronologice
sau stratigrafice. Ca număr, materialele mai
evoluate sunt mai frecvente spre suprafaţă.
Aceasta presupune că periodic (probabil cu
prilejul sezoanelor de vânătoare) locuitorii cul
turii Coţofeni reluau locuirea pe promontoriu.
Locuirea are un pronunţat caracter sezonier.
Ceramica este decorată cu şiruri de
crestături, trase cu spatula pe exteriorul buzei
sau umărul castroanelor, sau apărări rotunde în
şiruri de l la 3 linii (Pl. XV; XVI; XVII), brâuri
crestate (Pl. XVIII), alveole (Pl. XVIII), incizii
dispuse sub forma motivului de brad (Pl.
XVI/4, 8; XVII/3; XVIII/3), brâuri crestate (Pl.
XV/2), incizii dispuse haotic (Pl. XV/10), benzi
haşurate (Pl. XV/13-14).
Formele constau din oale cu buza răs
frântă (Pl. XV/2, 7-8), castroane cu buza dreap
tă, trasă spre interior (Pl. XV/4). Toartele sunt
late, mici sau înalte (Pl. XV/4).
Amestecul pastei conţine mult nisip, iar

X l ll/6).

arderea e�tc mai slabă p en tru etapa 1 şi bine

i nfluenţele

realizată. In rest, ca este netezită şi uneori lus
truită ( pent ru etapa Il).

sudice, ţin ân d tot d e locuinţa 6, este şi o stra

ehinii cu buza evazată şi cu crestături pc u m ă r
(Pl .

X l ll/5), kgntă dt: mişcnrea Ccmavodă L

Prezenţa materialelor de fa:.:ă Coţofcni
ridică prob lem a ge n c:z:ei acestui prim orizont,
mai a l es că acesta este răspând i t pe în treg tcri-

presupune o dăinu irc a materi a l elor
întârzialc până în et ape l e Cucu teni A3-A4.
Dintre formele mai deosebite reţinem un casAceasta

ar
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nu cumva locuirea este vizitată şi în vremea
fazei III, probabil Illa, fiind descoperite mate
riale disparate, dar nu prea multe şi cu o dăi
unuire mai lungă.

toriul Banatului şi al Transilvaniei, precum şi
pe o bună parte a Olteniei. Credem că acesta
face parte din mişcarea iniţială Cernavodă III
Boleniz (proces ce păstrează, deocamdată,
linia Dunării ca şi cale de răspândire), fiind un
fenomen cu o evoluţie aparte. Dacă feno
menele acestea pătrund direct în Transilvania,
dinspre Câmpia Română, atunci procesul
începe foarte de timpuriu în aceste zone.
Credem că acest proces trebuie văzut ca fiind
general, deoarece aceleaşi materiale timpurii
apar în vestul Transilvaniei la Dăbâca, precum
şi în estul Transilvaniei la Păuleni-Ciomortan.

Pentru zonă, problematică rămâne
încadrarea descoperirilor Coţofeni de la Turia
în faza JI3_ Aceste materiale s-ar data mai târ
ziu, în opinia noastră nefiind cunoscute în faza
1 asemenea materiale. Acestea ar face trecerea
la descoperirile de tip Zăbala, mai ales că în
descoperirile de la Zăbala sunt fragmente ce
ramice şnurate, ceea ce ar pleda pentru o
datare mai târzie a descoperirilor de tip
Zăbala, cum de altfel foarte bine subliniază
Horia Ciugudean i4_

Ca urmare a prezenţei unor materiale
din faza Coţofeni II, se ridică problema dacă
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Lista ilustraţiilor
Pl.
Pl.

I. Păulcni. Complexele şi straturile de sub val.
II. Păuleni. Locuinţa 4 (L. 4) apartinând culturii Coţo

stratul de cultura, C3.

XII. Păuleni. Ceramică Ariuşd-Cucuteni pictată, L. 5.
XIII. Păulcni. Ceramică din locuinţa 6 (L. 6).
Pl. XIv. Păuleni. ! -Suport de vas, 2-castron, 3-picior de

Pl.
Pl.

feni) şi partea superioară a locuinţei 5 (L. 5) apartinând
culturii Ariuşd-Cucuteni.

III. Păulcni. Locuinţa 4 (L. 4).
IV. Păulcni. Vatra locuinţei 4 (L. 4), aşa cum a fost sur

kcresztur, 7-castron, toarte pastilatc, 8-fragment de topor,

prinsă în 1 999.

V.

9-obicct de corn, 10- 1 1 1ustruitoare din silex, 1 2-fragment

Pl.

de topor pcrforat.

Pl.
Pl.

cupă, 4-vas cu proeminente conice,

Păulcni. Locuinţa 5 (L. 5) la ad. de -2,75 m.(de la

Pl. XV. Păuleni. Ceramică Cotofeni.

coama valului).

Pl.

VI.

Pl. XVI. Păulcni. Ceramică Cotofcni.

Păulcni. ! -Locuinţa 5; 2-detaliu de perete descom

XVII. Păuleni. Ceramică Cotofeni 1.
XVIII. Păuleni. Ceramică Cotofeni I si Il.
Pl. XIX. Păuleni. Unelte de obsidian şi piatră.

pus.

Pl.

Pl. VII. Păulcni. Locuinta 5.
Pl. VIII. Locu inţa 5. ! -vedere generală, 2-detaliu.
Pl. IX. Păuleni. Locuinţa 5, podcaua suspendată, se văd ur

Pl.

mele structurilor de bârne.

Pl.
os.

X.

Păuleni. Plastica Ariuşd-Cucuteni. 1, 3-5: lut ars; 2-

1'1. XI.

Păulcni. Ccr:�mid\ Ariu�d- Cucuteni. 1 -5: L.

6-Vază, c. Bodrog

5; 6-
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Resume
L'habitation 5. Les decombres des mim ont etee affectee beaucoup des nivelations de la construction 4 et aussi du sule
vage du val (fig. 6-11). A cause de fa, dans quelques regions manquait une partie de finventaire de fhabitation, ou il a ete trouve
seulement partialement. Il faut preciser plus que les couches s'inclinaient un peu vers fouest. L'habitation etait especiale comme
architecture que comme richesse, cette chose etant caracteristique a la civilisation Cucuteni - Ariusd.
La construction de fhabitation. On peut estimer que fhabitation a eu la pardoselle suspendee. Cest possible que de fin
terieur du promontoire (vers le cain de SV) la plancher soit construite directement sur la terre. De place en place la plancher avait,
on paraît, une structure de resistence plus puissallle (soit le miir d'argile, soit les poutres plus grosses). Parfois, apres les fissures de
la plancher suspendee, on peut observer la direction el fhaute des piliers de sutien de fin[rastructure. Les denh·etations semnatees
dans la moitie de sud du batiment ne depaisse pas 10 cm, mais 1·ers le sud el /'auest elles sant plus accentuees.
Le miir de sud-vest. Le meileur garde parmi tous les miirs du batiment se trouve celui de sud-vest. Les bords du miir n'ont
pas etefinisses et sa base n'avait pase ete brulee. Sa structure etait compose par humus mele avec des rests vegetaur. Le miir avait
une structure de bois plus puissante dans sa partie superieure, ou a approximatif 60 cm de la tem. (a pemris la combustion des
grandes parties du miir qui puis tombent a finterieure, ou a fexterieure.
Le miir de nord-est. Il avait une structure de bois plus puissante el des structures de 2-3 rangs de bords, mais la fait que
la plancher etait ici plus soulevee que les decombres qui etaielll plus puissantes que le III !Îl; il ne s'est pas garde in situ. Une partie
du miir a eu des traces de peinture. motifpour lequel nous allirons fa/lention que dans celle zone-la on pourrait etre un au tel c/raste
(chose semna/ee souvent a Purta, la situation de la construction 4).
Les annexe des batiments. Bien que /'habitation ne soit pas entierement cercetee, de lui etant plus environ de 40-50%
dehors de la surface cercetee, mailllenant on peut distinguer quelques zones menageres.
La trou des provisioiiS. Au mi/ieu du miir de nord-�·est a ete decouvert un grand pot des provisions qui avait un bord au
niveau de la plancher et l'au/re bord sous la plancher. Dans ce/le region-la, la plancher manquait, ou se trouvaielll de morceau
qu'on n'etaient pas in situ. Ce/le trou avait approximatifde I,4 m long et 1 m late.
"Les moulins anciennes". Au centre de /'lzabitation om ete decouvertes 3 regions ou se trouvaie/11 4 "moulins anciens". Les
uns ont ete mis au bord bas, operation realisee intentione comment on peut constate dans le sit de Balta Sara ta. Il faut remarquer
que dans le voisinage du chaque "moulins anciens" se sant trouves plusieurs objects ceramiques. Pres des "moulins anciens" 1 et
2 etaient 2 pots, pres du "mouline ancien" 3 etaient 3 pots, pres du "mouline ancien" etaienl 4 pots.
La case/le. Au voisinage de la trou et des "moulins anciens" 1-2 s'est trouvee une gardine d'une caselle des cereales.
Les pots. Pres du miir de nord on a ete plus decouvert une zone ou ont ete mises 4 potes. Pres du miir de fouest se sont
trou1•e 4 potes et un couvercle des grancles dimensions, bien peillle. Vers le sud se trouvaient autres 4 potes (a voir 15-18).
Au centre de fhabitarion, sur la planclzer a ele decouvert une aiguille de cuivre patinee, el a approximatif 50 cm vers nord,
une fii de cuivre el autres 2 pots.
DaiiS la campagne de fam1ee passee ont ete decouverts des nombreuses fragments de pots pour qui nous n'avons pas une
localisation exacte, mais apres les carros ou se trouvaiem elle, resulte que les unes etaient sur la plancher de flzabitation et autres
etaient sous la plancher de fhabitation, probleme qui suit etudiee apres les excavations de favenir.
Dans la campagne de fannee 2000 a ete prelucre tout le material decouvert dans la station, daiiS la region de l'lzabitation
5 qui compte plus d'un miile des fragments ceramiques (1076).
Des clates statistiques remarque la ceramique semifine qui domine en pourcentage de 60%, suivie de ce/le grossiere el
semifine (tab. 1 ). La repartition de l'espace de la demeure n'est pas uniforme (tab. 1 ), dans les premieres lignes du table on observe
qu'il est concentre approximatif 50% du material du complex. La table est seriee et core/ee (a voir Tarcea Lazarovici Sângerean
1996; Lazarovici !998, p. 161; Lazarovici Micle 2000).
La richesse du material nous pemrit la realisation d'wr etude analitique cantitati[ el calitati[ sur les categories et les dif
ferentes aspectes de la technologie de la ceramique. Notre etude est orientatifparce que le compex elllier n'a pas ete decouvel1.
La couleur (la table 2). Dominantes restent les couleurs Z et B (brique) ce que plede pour une combustion oxidante el * *
le cas de Z . Sur les profondeurs et les carreaux dominent les complexes 1/A, -255 (8,3%) a1•ec des materialv des rests de la demeure
4 ou des amenagenrents de l'âtre Cotofeni el 13 B, -270 (9,8%), et 12 B, -270 (9, 1%), 13 A, -280 (7,6%), la clemiere corresponde
a une zone ele menage, zone ou ont ete decouverts la majoritee des pots complets et integres. Les especes brun au jlecs et brique
au jlecs ne representent pas des technologies que des conrbustions secondaires, apparitions isotees. (a voir la table 2).
Des etudes plus approfondees OII pura faire seulement apres la cercetation de la demeure ellliere.
La melange de la paste. Il y a deux caracteristiques importantes de la ceranrique de Pauleni. La premiere est futilisation
du sabie comme degressant (plus fin a messure que les especes soient plus fines) qui ont 1111 pourcentage de 53,2 %, etant suivi de
sabie el des tessons pisses (39,4%) et le sabie a grain grand de seulement 5,2 %. Dane on parte d'une civilisation qui domine par
fait el respecte /a tec/uro/ogie de {a fabrication de fa cfiramique, exista/li de11X regfes, COIIII/Ie/11 OII peut c/eduire c/e Ci-desSOUS.
Les decorations. On poura faire des etudes exactes a peine apres le fin des cercetations du complex. Seu/ement 10-13%
·

·

du material ceramique a ere peinte.
Le lot de la ceramique est compose de 82 des fragments, mais il y a plusieurs fragmems du meme pot, motif pour lequel
ta statistique est w1 peu differente. Dominant reste le fond brun-clair sur lequel on peinte (21%), repartise differelll, specialement
a J'espcce semifinc. 1 .a ceramique peintee est variee comme motifs el la disposition de fonrement sur les pots. Les couvercles du
pot par leur dect"lre drs liKncs fines, fftruites pein te en hlanc sur rouge som les el/ements qui apparaît dans les decouvertes Cucllleni
A2 de Rodesti - FntmiL�ica, a ussi les grandes swfaccs peinree a blnnc ou au poinrs blanc apparaît ă Izvoare.. uu les ligncs homffs
des raies brones de Margineni - Cetatuia.
Lrs motif� inri.w'.• sur la partie infcrieure d".,. pots ii spirales lurges po1rraient avt"lir furigine des pots Prec:ucuteni III mais
fiOUS n'a•·ons pa., trouw! aussi au/res e/lements l"l pn!maum!. On corr:;i(itre lcttr prcsen cc cnmme unc evolution locale mai>· qui
dift?rt: de

ce/Le tie 1 'rec:ucuteni.
des motift provieru•ent de ft'tupe tie Cru:uteni Al similaire a ceux trouvt!s ii Ciuc • S<ingimz. IL y a dt!.\"
annalogir..Y e/1 egarrl Les decouverrs de Ciuc - Stingiorz representant les verres noirs et rougcs peim.!s avcc blm•c ou hnm des lignes
fincs. mais arLI'.�i pmtr les mutifs borru!s de mi,.s bf!t111!J en fnnnant dţ.• scmicircles, des mcandres, des in dsimu curbcs IUI�es etc.
D'ail/eurs uns
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Tels verres peintes avec blanc sur noir apparaît aussi au centre de la Transylvanie a Târgu Mures.
La monque des canne/ures /ates sur un fond rouge et la presence des autres plus etroite nous eleve des prob/emes en egard
la provenience de Precucuteni ou de faspect Protocucuteni d'Izvoare, en fa it un Cucuteni A l qui, en Transylvanie, aumil des evo
lutions similaires avec les decouvertes d'Izvoare.
En vertue des dates de radiocarbon, les decouvertes Cucuteni A l - A2 da ten/ environ de 3.600-3.500 a. Ch. Ce sant dane
en dates calibres entre 4.500-4. 100 (Mantu 1998).
Dans la station ont etait plus decouvertes, iso/e, des marerials appartenant ata etapes tardives du group Bodrogkeresztur.
L'etude sur les formes n'est pas acheve parce qu'il y a des formes qui n'ont pas ete mis dans le catalogue. Nous presentons
les principa/es fonnes des pots. La variete est considerabie. Des verres de boir a decor cannete ou les coupes sans pied avec un
decore des lignes mince; piriforme a decore spira/e des bandes brunes, sur le goulot, pot avec des incisions sur la partie inferieure

en spirales; ou des terrine, bitronconiques, carenees, decorees ata bandes meandriques; canne/ees.
Des fases plus evoluees date le complexe, celui-ci en marquant un proces de retardation. Ici on peut constaler la propor
tion plus etevee des omaments incisees el les espaces d'entre les incisions peintees avec des bandes larges curbes. Differente, liee
probablement des inf/uences sudiques, en appartenant aussi de la demeure 6 est une terrine au bord evase el ata creture sur l'e
pau/e" liee du mouvement Cemavoda /. <;a signifierait une persistation jousqu'ata etapes Cucuteni A3-A4. Panni les fmmes plus
differentes nous retenons un bol bitronconique et un pot au gou/ot cilindrique el au bord raballu.
L'habitation Cotofeni. Les traces de l'habitation Cotofeni sant concentres sur L.5. L 'habitation commence de la fase la
plus anciene Cotofeni Ia, apres la periodisation de P. Roman (Roman 1976), en continuam au cours de la fase /. On estime aussi

la presence des materials plus tardifs (la fase Il). Ces-ci ont la paste specifique et ils ont la cou/eur cendree ou brune et une lissage
atu traces de spatule.
Uns des fragments ceramiques contient des e/ements qui persistent aussi au debut de la 111-eme etape. Les autres unt des
fonnes ou des motifs caracteristiques pour les etapes Ic-I/la. En vertue les calibrations des analyses C/4 ces-ci dateraiem entre
3.400-3. 000.
Les fonnes sant represenrees par pots au bord rabatiu (fig. 16!2, 7-8), des bols au bord droit, tires vers finterieur. Les anses
sont larges, petites ou haut.
La presence des materials de [ase Cotofeni la eleve la probleme de la genese de ce premier lwrizon, surtout que celui-ci
est repandu sur l'entier territoire de Banat el Transy/vanie el une bonne partie d'Oitenie. Nous penons que ţ;a fait partie du mou
vement illliale Cemavoda III - Boleraz. Si ces fenomenes - ci entre dirrectement en Transylvanie, du câte Câmpia Româna alors
le proces commence tres tot dans ces zones.
L'existence des materials de la fase Cotofeni II eleve la probleme de ne suit pas visitee /'habitation pendant la [ase III, prob
ublement la Il/a des muterials dispares etan/ decouverts, mais pas beaucoups.

La Liste des planches.
PăuiCIIi. Les comp/exes el les estrats de sous du val.
Il. Păulmi. La demeure 4 (L. 4) appartenant ii la cu/ture
Cotofeni et la pariie superieure de la demeure 5 (L. 5) appar
tenalll ii la cu/ture Ariuşd-Cucuteni.
Pl. 111. Păuleni. La demeure 4 (L. 4).
Pl. IV. Păuleni. Le foyer de la demeure 4 (L. 4), ainsi corn
meni a-t-e/le etee surprendue en 1999.
Pl. V. Păuleni. La demeure 5 (L. 5) au profondeure de 2, 75
m. (du but du val).
Pl. VI. Păuleni. 1-La demeure 5; 2-un detail d'un mur
decompose.
Pl. VII. Pliuleni. La de1neure 5.
Pl. V/11. Păuleni. La demeure 5, /-la vue gbu!rale, 2-detai/.
Pl. IX. Păuleni. La demeure 5, le plancher suspende, on voit
des traces des structure des poutres.
Pl. X. Pău/eni. La p/astique Ariuşd-Cucuteni. 1, 3-5: argile

combustione; de /'os.
XI. Păuleni. La ceramique Ari14d-Cucuteni. 1-5: L. 5; 6/'estrat de cu/ture, C3.
Pl. XII. Păuleni. La ceramique Ariuşd-Cucuteni peintee, L. 5.
Pl. XI/l. Păuleni. La ceramique de la demeure 6 (L. 6).
Pl. XIV. Păuleni. 1 -Sutien de vas, 2-/e castron, 3-pied de la
coupe, 4-vas ata proeminences coniques,
6-La vase, c.
Bodrog-keresztur, 7-le castron, les /'anse pustii/ee, 8-un frag
ment d'hache, 9-un abject de cam, 10-11 wz cireur de silex,
1 2-un fragment d'hache per[ore.
Pl. XV. Păuleni. La ceramique Coţofeni.
Pl. XVI. Păuleni. La ceramique Coţofeni.
Pl. XVII. Păuleni. La ceramique Co(ofeni /.
Pl. XVIIJ. Păuleni. La ceramique Co!ofeni 1 el Il.
Pl. XIX. Păuleni. Les outils de /'obsidian, et pierre.

Pl. /.
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Pl.
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1

Pl. îi. Păukni. Locuinţa 4 (L. 4) apartindnd culturii Coto-fcni) şi purtea �uperioară a locuinţei 5 (L.
Lti dcrn.erm: 4 (L,

5) apartin�r1�l •uit urii 1\r i u�d-Cul.!uteni.
'/) appmremwt 1) fa C�tllurc Coţofeni ee La paHie superieure de fa dcmeure 5 (L. 5)
appar/enartt â la culture ./lri.u.şd-Cucu.teni.
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Pl. IU. Pii uleni. Lo•ui11ţ"
l .a demeure 4

4 (L. 4).

(L. 4).
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Pl. IV. Păuleni. Vatra locuinţei 4 (L. 4), aşa cum a fost surprinsă în 1 999.
L e foyer de la demeure 4 (L. 4), a insi comment a-t-e/le etee SW]Jrendue en
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Pl.

V. P� u l e n i .

Locu inţ� 5 (L. 5)

la ad. de -2,75

rTL(dc

l a co:tm:t

vnlului).

La dcmcurc 5 (L. 5) au profondeure de 2, 75 111. (du huL tiu vul).
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1

2

Pl. VT. Pău leni. 1-Locuinta 5; 2-detaliu de perete descompus_
7-l.a rft.:n'lP.t.l.rt�

);

.� un dCrat! d 'un tnur decon1.pnse.
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2
Pl. VII. Păukni. Lu<.:u iro!a

5.

La demeure 5.
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1

2
Pl. VIII.

Locuinta 5. !-vedere generală, 2-detaliu.

La demeure 5, 1-la vue generale, 2-detai/.

1 19

www.cimec.ro / www.mncr.ro

GH. LAZAROYI CI, A. LUCA,

D.

BUZEA,

C.

SUCIU

1

Pl.

IX. Pauleni. Locuinţa 5, podeaut. �uspendal:i,
La denu.�ure 5, le planclzer suspende,
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voit de.,· traccs des stnJcturc des poutres.
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5

Pl. X. Păuleni. Plastica Ariuşd-Cucuteni. 1, 3-5: lut ars; 2-os.
La plastique Ariuşd-Cucuteni. 1,

3-5: argile combustiom!; de /'os.
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1

Pl.

X I . f'ăuleni. Ceramică Ariuşd-Cut:ulc:ni. 1 -5: L. 5; 6-slralul de cultura, CJ.
L(l ceramif!UC Aritl.1d-Cucureni. 1 -5: L.

5;

6-/'cstrat de cu/ture, C3.
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Pl. Xll. Păuleni. C'.eramic.ă Ariuşd-Cucuteni picL>tt.ă, L. 5.
La

ceramique Ariuşd-Cucuteni peintt!e,

L.

5.
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Pl. XIU.

Păuleni. Cera mică din locu inţa

/

1

6

(L. 6).

La ct!ramique de la demeurc 6 (L. 6).
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��
1,1 '

2

proeminente conice, 6-Vază, c. Bodrog-keres7.t•"•r, 78-fragmcnt de topor, 9-obiect de corn, 1 0- l l lustruiloare din silex.
2-lc castron, 3-pied de la COUJ"'• 4-vas azL� proeminence>· conique.1; 6-La vase, c. /:Joclrug-kcrcsznir; 7-/e castron,
les l'an.se pastiltec, 8-un fragment d 'hache, 9-u.n. abject de corn, 10-11 Wl cireur "" sill'x.

Pl. X IY. Păuleni. "! -Suport

1-Swien de

l'as,

de vas, 2-castron, 3-picior de cupă, 4-vas cu

castron, Loartc pastllatc,
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Pl.

XV. Pă ulcni. Ceramică Cotofcni.
La ceramiquc Coţofeni.
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Pl. XVI. Păuleni. Ceramică Culufeni.
La ceramique Coţofeni.
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Pl. XVI IT. Păul�ni. Ceramică Cotof�ni 1

L a ceramÎfJIIe Coţofeni

1 "'

si I I .

lf.
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Descoperirile aparţinând aspectului cultural Ciomortan
de la Păuleni (campaniile 1999-2000)

1. Fortificaţii.

Umplutura valului dintre cele două rân
duri de stâlpi prezintă mai multe secvenţe stra
tigrafice. Î n stadiul actual al cercetărilor este
greu de apreciat dacă multitudinea secvenţelor
se datorează unor adăugiri la val, în diferite
perioade, sau dacă ea reflectă succesiunea în
care - în cadrul aceleiaşi perioade istorice - s-au
depus mai multe soiuri de pământ, extras la
diferite adâncimi şi din diverse locuri. În toate
secvenţele stratigrafice în profilele A şi B/C
s-au găsit laolaltă fragmente ceramice apar
ţinând numai culturilor Cucuteni-Ariuşd, Bo
drogkeresztur şi Coţofeni.

1. a. Valul.
Atât cât se poate constata în stadiul
actual al cercetărilor, cel puţin primele con
strucţii de fortificare ale aşezării datează din
începutul bronzului mijlociu. Această concluzie
rezultă din faptul că straturile Coţofeni (în car.
A 8-14) şi Cucuteni-Ariuşd (în car. A 15-16), în
partea de nord a S.l, sunt suprapuse de valul
de nord al aşezării (Pl.I!IV), iar complexele
culturii Wietenberg, în marea lor majoritate se
află pe valul aşezării şi suprapun complexele
aparţinând aspectului cultural Ciomortan.

1. b. Şanţuri.

Substructura valului constă dintr-un
schelet compus din casete formate din şiruri de
stâlpi înfipţi în pământ. Casetele au fost um
plute apoi cu pământ. Şirurile de gropi de stâlpi
surprinse sub val au perforat locuinţele Ariuşd
şi Coţofeni (Pl.I; IV). Î n prezent, înălţimea
maximă a valului este de 2,8 - 2,9 m de la bază.
Valul are structura complexă, cuprinzând urme
de substructură de lemn şi mai multe secvenţe
de pământ de umplutură.

Î n exteriorul valului au fost surprinse
două cavităţi: una, în imediata apropiere a
locuinţei Ariuşd (L.5), pe panta de nord a dâm
bului, reprezintă un complex a cărui destinaţie
nu o putem, deocamdată, defini cu certitudine,
iar altul, aflat mai jos, la poalele dâmbului,
reprezintă cu siguranţă şantul de apărare.
Acesta a fost doar atins de săpături.
1. c. Thrn (?), poartă (?) şi culoarul de
acces la acestea.

Î n profilul A se observă clar urme de
stâlpi aflaţi la distanţa de 6,7 m între ei (Pl.IV).
Stâlpul aflat spre interiorul aşezării a perforat
straturile Coţofeni şi Cucuteni-Ariuşd şi a in
trat uşor (cu cea. 10 cm) în stratul steril (cea 60
cm de la baza valului), iar cel aflat spre exteri
orul aşezării a străpuns stratul Coţofeni şi a in
trat uşor (cu cea. 16 cm) în stratul eneolitic
(cea. 40 cm de la baza valului). Acest stâlp fă
cea parte dintr-un şir de stâlpi, fiind orientat
paralel cu linia valului, surprins în car. A-13 şi
B-13 şi regăsit pe profilul B/C (Pl.I; IV). După
toate probabilităţile, şi stâlpul surprins în car.
A-10 făcea parte dintr-un asemenea şir, însă
săpăturile în car. B-10, C-1 0 şi D -10 nu au a
juns încă la baza valului. Aşa cum se. ohservă în
profilele A şi B/C, umplutura vall:l l ui, _mtrc cele
d5uii răndiiri de stii.lpi, este net diferită fa(.ă de
structura val ulu i nord şi sud de stâlpi.

Î ntr-una dintre porţiunile cercetate, pe
panta interioară a valului (car. B,C - 9, 10, 1 1 ,
12), s-a constatat u n culoar de acces dinspre
interiorul aşezării spre mijlocul valului sau,
poate, spre exteriorul aşezării (nefiind cerce
tată partea din exteriorul valului nu se poate
stabili acest lucru cu certitudine), lăsat în tim
pul ridicării valului. Lăţimea culoarului - 0,81,3 m. Î n zona coamei valului, acest culoar intră
într-o construcţie de lemn masiv, de la care s-au
păstrat două rânduri paralele de st5lpi (în pre
lungirea culoarului), înfipţi în pământ. Por
ţiunea acestui culoar, surprinsă în profilul lon
gitu di n a l al valului (car. C-12, D- 1 2) (PI. I I/ l ;
Pl .TV/ C-12, D- 11) şl Î n lmccil<� ta s a apropiere.
a fost puternic arsă: str u ctu ra <.It: lemn a fost
carhunizată, iar păm â ntu l din interiorului con-
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strucţiei (lut în amestec cu pietriş, identic cu
straturile superioare ale valului), pe toată
lăţimea construcţei, din cauza temperaturii
ridicate, a căpătat culoarea roşie (Pl.II). Î n pro
filul longitudinal al valului din C-12 şi D-12,
(Pl.II/1, Pl.IV) în profilul C, D -10/1 1 şi C,D1 1/10 (Pl.IV) şi în grundriss-ul dintre aceste
două profite (car. C-1 1 , 1 2 şi D-1 1-1 2) (Pl.II/2)
s-au observat urmele unei construcţii de lemn,
arse. În profilele longitudinale ale valului s-a
observat că acesta apare în profil ca o succe
siune de mai multe depuneri de pământ
(Pl.IV/1; IV C-1 2, D-1 1). Depunerile valului au
formă sinusoidală, ceea ce sugerează că în val
au existat mai multe culoare de acest gen. Î n
profilul longitudinal C-12, D - 1 1 se observă
umplutura culoarului compusă din lut în
amestec cu mult pietriş, arsă la roşu, în contrast
cu toate nuanţele de culoare surprinse în um
p lutura valului (gălbui, cenuşiu, brun, negru).
In partea de vest a umpluturii culoarului, în C12 se observă urma unui stâlp ars, în poziţie
verticală (Pl.II/2; IV). În profilul longitudinal
A, B, C, D - 1 1/10 (Pl.II/ 2), în dreptul stâlpului
surprins în C-12, în C-1 1/10, în umplutura
argiloasă galbenă a culoarului se observă urme
de nuanţă roşiatic-negricioasă ale unui alt stâlp
ars în poziţie verticală (Pl. II/2; IV). Între acest
din urmă stâlp şi cel din C-12, în grundis-ul din
car. C-1 2 şi C-1 1 se observă un şir de gropi de
stâlpi cu umplutura arsă la roşu (Pl.II/2).
Observaţiile de mai sus indică existenţa aici a
unei construcţii care pleacă probabil de la baza
valului şi se ridică deasupra coamei valului.
Presupunem că această construcţie reprezintă
unul dintre turnurile aşezării, care a fost incen
diat, eventual, în timpul asediului aşezării.
Sperăm că cercetările viitoare vor furniza date
mai concludente în ceea ce priveşte destinaţia
şi rostul construcţiei respective.

de mandibulă şi altul de calotă craniană'), pre
cum şi numeroase fragmente ceramice de tip
Ciomortan. Acestui complex îi aparţin şi câteva
gropi de stâlpi surprinse alături. Atât acest
complex, cât şi o parte din culoar au fost supra
puse de o locuinţă a culturii Wietenberg (L.7):
s-a observat, de exemplu, că umplutura L.7a a
apărut imediat sub vetrele locuinţei
Wietenberg, L.7 (Pl.III/1/a).
3. Ceramica de tip Ciomortan.

Materialul ceramic de tip Ciomortan
descoperit la Păuleni include patru categorii.
1) Specia grosieră reprezentată de frag
mentele unor recipiente de dimensiuni mari şi
mijlocii, cu gura larg deschisă, decorate uneori
cu brâie în relief dispuse sub buză şi/sau pe
exteriorul buzei.
2) Ceramica grosieră cu exteriorul, iar
de multe ori şi interiorul, prelucrat cu măturica
(Besenschtrich) (Pl.V/2, 4; VI; VII/5-9; VIII);
acestei categorii îi aparţine majoritatea frag
mentelor ceramice de tip Ciomortan. Proporţia
ri-dicată a ceramicii striate în cadrul grupului
Ciomortan reprezintă o noutate, întrucât în
publicaţiile de până acum prezenţa masivă a
acestei categorii ceramice nu se constata.
3) Speciei semifine îi aparţin recipiente
de dimensiuni mari şi mijlocii, printre care cel
puţin o parte au fost probabil "amfore", simila
re celor bine cunoscute în cadrul culturii Casti
şa, ele aveau corpul bombat, gâtui îngust şi
înalt (Pl.IX/2, 4-7). Uneori aceste recipiente
sunt ornamentate cu triunghiuri incizate, dis
puse de obicei în registre orizontale, dar uneori
şi verticale (în publicaţiile săpăturilor vechi
această ceramică nu apare), haşura te sau
umplute cu împunsături, nu lipseşte nici brâul
în relief.

Î n umplutura culoarului, precum şi a
construcţiei, au fost găsite multe fragmente
ceramice de tip Ciomortan, majoritatea dintre
ele provenind din zona puternic arsă.

4) Categoriei de ceramică fină îi aparţin
recipiente de dimensiuni mai mici, printre care
se evidenţiază două forme principale: "amfore
te" (s-au găsit câteva exemplare întregi sau
întregibile) - recipiente de dimensiuni mici (H
- sub 10 cm), cu corpul sferic şi gâtui cilindric
îngust, cu una sau două toarte, cu secţiunea
OYillă, tr�ş9 din bu ză şi pri nse de corp (PI . X I ;

2. Complexul (L.7a).

La capătul de sud al culoarului, aproape

de baza val ulu i a fost descoperit un alt com
plex apartinaiid MtJeerului cultural Ciomgrtun,
Acest a era uşor adâncit in umplutura valului,
avea for-ma neregulată, alungită (cea. 1,8 x 4
m) şi era uispns pcipcndicular faţă ele culoar
(Pl.II I/2, 3). Uin umplutura acestui complex
provin m ulte fragmente de oase de animale,
două fragmente de oase umane (un fragment
,

XII/1 -3); căni ş i ceşti c u toarte în bandă,
supraînăltatc, deseo ri ornarm.:ntate cu triun
ehiuri incizate, dispuse de obicei, în registre
orizontale, haşurate sau umplute cu împunsă
turi; pc câteva fragmente se observă orna
mentarea executată în tehnica împunsăturilor
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succesive (Pl.VII!3); unele fragmente ceramice
din această categorie din exterior sunt decorate
cu triunghiuri incizate, iar în interior cu
măturică (Pl.X/1 ).

este întâlnit în grupul Zoltan6, în cadrul cul
turilor Monteoru7 şi CostişaB. Se pare că şi
tehnica înpunsăturilor succesive constitue un
element specific al ceramicii de la Păuleni.
Precizăm că în cadrul culturii Costişa se
observă un grad ridicat de varietate, datorat
probabil diferenţelor cronologice în cadrul
acestei culturi, care, în Moldova, pare să se fi
dezvoltat pe toata durata bronzului mijlociu. În
lumina acestei precizări se poate enunţa că
aşezarea de la Păuleni, alături de alte câteva
aşezări din sud-estul Transilvaniei, răspânditc
din Depresiunea Ciucului până în Ţara Bârsei
(Zoltan9, Peteni!O, Rotbavll), aparţin tot cul
turii Costişa şi datează din perioada anterioară
pătrunderii în zonă a culturii Wietenberg. La
acestea se poate adăuga şi un vas ceramice izo
lat din Ţara Bârsei (Braşov "Ziegelei Schmidt"),
atribuit de Al. Prox în 1 940 culturii Teil2.

4. Încadrarea culturală şi cronologică.
Atât cât permite stadiul actual al
cunoaşterii materialului ceramic de la Păuleni
şi din mai multe aşezări ale culturii Costişa, din
vestul Moldovei (Pl.XVIII; XIX; XX), apre
ciem că materialul ceramic de tip Ciomortan,
descoperit până acum la Păuleni, prezintă
similitudini importante cu ceramica culturii
Costişa. Cele mai apropiate analogii se con
stată în aşezările Costişal , Deleni2 şi Poduri3.
Una dintre deosebirile considerabile ale reper
toriului ceramic de la Păuleni pare a o
reprezenta proporţia mai ridicată a ceramicii
ornamentate în stilul Besenstrich (prezentă de
altfel, în proporţii diferite, în aproape toate
aşezările culturii Costişa4). Menţionăm că pro
porţia mai ridicată a acestui gen de ceramică la
Păuleni poate avea drept explicaţie plauzibilă
faptul că în perioada imediat anterioară, în
sud-estul Transilvaniei a fost răspândit grupul
Zoltan, caracterizat printr-o largă răspândire a
ceramicii striate5. Alt elemement specific
ceramicii de tip Ciomortan îl reprezintă tri
unghiurile incizate, umplute cu puncte, execu
tate uneori în tehnica împunsăturilor succesive.
În proporţii mult mai reduse acest ornament

Nu · s-au confirmat deocamdată infor
maţiile privind prezenţa în aşezarea Păuleni a
ceramicii de tip Monteoru. De altfel, aceste
informaţii nu au fost confirmate nici de ilus
traţiile din publicaţiile privind "cultura Cio
mortan". În ceea ce priveşte încadrarea crono
logică a nivelului Ciomortan de Ia Păuleni,
ţinând cont de analogiile cele mai apropiate în
materialele culturii Costişa, precum şi situaţia
statigrafică cuprinsă acolol3, îl situăm la nivelul
Monteoru IC3.
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Lista planşelor/List of Plates
Pl. I. Păuleni. Profilul valului de nord. 1 - Profilul A (malul
de vest a S. 1); 2 - Profilul B/C (malul de vest a S. 1).
Pl. II. Păuleni. Urmele turnului şi a culoarului (Compl. 13).
1 - Profiulul longitudinal al valului (car. C,D - 1 1/12). Ve
dere din sud din incinta aşezării; Dunga verticală de lângă
latura de vest a petei de culoarea roşie (umplutura turnu
lui) reprezintă urma unui stâlp.
2 - grundrisul car. C,D - 1 1 , 12; se vede şi partea superioară
a profilului 1 1/10, în care se observă urma unui stâlp ars.
Pl. III. Păuleni. Complex L.7a (aspectul cultural
Ciomortan). 1 - Partea superioară a umpluturii L.7a: a umplutura complexului 7a suprapusă de o vatră a locuintei
culturii Wietenberg (L.7); b - detaliu. 2 - L.7a după golire.
3 - L.7a după demontarea L7 : a - vedere de ansamblu
(majoritatea gropilor de stâlp apartin locuintei
Wietenberg, L7); b - de-taliu.
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nord a martorului între car. ABCD 1 1 şi ABCD 1 1 , vedere
din nord. Legenda: a - suprafaţa actuală a terenului, b strat arabil, pământ negru amestecat, c - pământ negru
amestecat, d - lut nisipos cu pi-etriş, e - pământ maroniu
amestecat, f - lut nisipos amestecat cu pământ şi pietriş, g lut galben deschis, h - lut nisipos ars la roşu, j - pământ nisi
pos brun, k - argilă galbenă, 1 - pământ cenuşiu-negricios stratul Coţofeni, m - bucăţi de chirpici, n - lemn ars, o pământ brun - stratul Ariuşd, p - gropi de braconaj.
Pl. V. Păuleni. Aspect cultural Ciomortan. Ceramica.
Pl. VI. Păuleni. Aspect cultural Ciomortan. Ceramica.
Pl.VII. Păuleni. Aspect cultural Ciomortan. Ceramica.
Pl.VIII. Păuleni. Aspect cultural Ciomortan. Ccramica.
PI.IX. Păuleni. Aspect cultural Ciomortan. Ceramica.
Pl.X. Păuleni. Aspect cultural Ciomortan. Ceramica.
Pl.XI. Păuleni. Aspect cultural Ciomortan. Ceramica.
Pl.XII. Păuleni. Aspect cultural Ciomortan. Ceramica.
PI.XIII. Păuleni. Aspect cultural Ciomortan. Ceramica.
Pl.XIY. Păuleni. Aspect cultural Ciomortan. Ceramica.
PI.XV. Păuleni. Aspect cultural Ciomortan. Ceramica.
PI.XVI. Păuleni. Aspect cultural Ciomortan. Ceramica.
Pl.XVII. Cultura Costişa. Aşezarea Costişa. Ceramica.
PI.XVIII. Cultura Costişa. 1, 2 - Poduri, 3 - aşezarea Cos
tişa. Ceramica.
PI.XIX. Cultura Costişa. 1-2, 4-8: Costişa, 3 - Lunea. Cera
mica.
Pl. I. Păuleni. The section of the nothern wall. 1 -section A
(the western bank of S.l.), 2-Profile B/C (the western

bank of the S.l. ).
Pl. II. Păuleni. Traces of the tower and the corridor
(compl 13). 1 . The longitudinal section of the wall (car.
C,D - 1 1/12) view from the south from the precincts of the
settlement; The whitish vertical line next to the western
side of the red spoi (the filling of the towern) represents
the trace of a pillar, 2. The grundris in the square C,D 1 1!12; the superior part of the 1 1/10 section can also be
seen, it presents traces of a buint pillar.
Pl. III. Păuleni. Complex L.7a (the Ciomortan cultural
aspect). 1. The superior part of the filling L.7a: a the fiii
ing of the complex 7a overlopped by a hearth of the
Wietenberg culture dwilling (L.7); b-detail. 2. L.7a after 3.
L.7a after the dismantling of L. 7: a-general view (the
majority of the pillar holes belong to the Wietenberg
dwelling L.7); b-detail.
Pl. IV, Păuleni. The sections of the northern wall. A-trans
versal section A (the western bank of the S.l.), B/C-the
transversal profile B/C (the eastern bank of the S. 1.), C
1 1/12 the longitudinal section on the summit of the wall C
1 1/12, D 1 1, 10/1 1 the longitudinal section on the south
ern side of one of the parts of the square A1BCD and
ABCD, view from the south; 10/1 1-longitudinal section on
the northern side of one of the parts of the square ABCD
1 1 and ABCD 1 1, view from north. Legend: a the present
day surface of the field, b arable layer, mixed block earth,
c black mixed soil, d sandy clay with gravels, e-mixed
brownish earth, f sandy clay mixed with earth and gravei,
g light yellow clay, 1 grey-swarthy earth-the Cotofeni layer,
m fragments of adobe, n buint wood, o brown earths-the
Ariuşd layer, p poaching holes.
Pl. V. Păuleni. The Ciomortan Cultural Aspect. Pottery.
Pl. VI. Păuleni. The Ciomortan Cultural Aspect. Pottery.
Pl. VII. Păuleni. The Ciomortan Cultural Aspect. Pottery.
Pl. VIII. Păuleni. The Ciomortan Cultural Aspect. Pottery.
Pl. IX. Păuleni. The Ciomortan Cultural Aspect. Pottery.
Pl. X. Păuleni. The Ciomortan Cultural Aspect. Pottery.
Pl. XI. Păuleni. The Ciomortan Cultural Aspect. Pottery.
Pl. XII. Păuleni. The Ciomortan Cultural Aspect. Pottery.
Pl. XIII. Păuleni. The Ciomortan Cultural Aspect.
Pottery.
Pl. XIV. Păuleni. The Ciomortan Cultural Aspect. Pottery.
Pl. XV. Păuleni. The Ciomortan Cultural Aspect. Pottery.
Pl. XVI. Păuleni. The Ciomortan Cultural Aspect. Pottery.
Pl. XVII. The Costişa Culture. The Costişa settlement.
Pottery.
Pl. XVIII. The Costişa Culture. 1-2. Bridges, 3. The
Costişa settlement. Pottery.
Pl. XIX. The Costişa Culture. 1-2, 4-8: Costişa, 3-Lunca.
Pottery.
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ABSTRACT
The Discoveries belonging to the Ciomortan Cultural Aspect from Păuleni
At the present stage of research, we consider that the bearers of the Ciomortan cultural aspect constrncted at least the first
fortifications in the Păuleni settlement, at the beginning of the Middle Bronze Age. The north wal/ represents one ofthe elements of
the fortifications system. The excavations, which sectioned the wal/ up to the sterile ground, show the team framework of the ram
pari.
There must be on trench for defense in front ofthe wall, and possib/e, another smal/ ditch.
In one of the researched trenches, there were discovered the remains of a tower (?) built of ma-ssive timber boards and
also an access corridor from the tower to the interior ofthe settlement, with a width of about 0,8-1,2 m (the complex no. 13). The
corridor was left unoccupied during the erection of the wal/.
A complex (L. no. 7a) of uneven shape, slightly deepened in the ground was discovered at the southem end of the corridor. Many ceramic fragments and fragments ofanimal and two human bones completed this complex.
The Wietenberg cu/ture complexes overlapped the entire complex belonging to the Ciomortan cultural aspect.
The pottery of the Ciomortan type inc/uded 4 categories:
1. Coarse, sometimes decorated with girdles in relief;
2. Coarse, decorated in Besenstrich style;
3. Semi-fine, of big amphora, decorated with cut triangles;
4. Fine (cups, mugs and small "amphora") often decorated in the technique of incision, pricking and successive pricks.
Considering the clase ana/ogies, the ceramic material of the Ciomortan type can be attributed to the Costisa cu/ture.
Moreover, there are more settlements in the southeastem Transylvania (Peteni, Z6/tan, Rotbav, Braşov) which can be attributed to
the sume (Costişa) cu/ture.
For the moment, the Ciomortan type recordfrom the Păuleni site can be synchronized with the 1 C3 phase ofthe Monteorn
cu/ture.

Cercetător Dr. Valeriu Cavruc
Muzeul Carpaţilor Răsăriteni
Sf. Gheorghe, str. Libertăţii, nr. 4
Tel: 067/314139
e-mail: mcr@planet.ro
Dr. Gheorghe Dumitroaia
Complexul Muzeal Judeţean Neamţ
str. M. Eminescu, nr. 10, cod 5600, Piatra Neamţ
Tel: 033/217496
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Pl.

II. Păuleni. Urmele turnului şi a culoarului (Compl.
Trar.r..ţ
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3

Pl. III. Păuleni. Complex L.7a. 1 - Partea superioară: a - umplutura complexului 7a suprapusă de o va t ră a locuinţei culturii
Wiclenberg (L.7); b - detaHu. 2 - L7a după golire. 3 - L.7a după demontarea L7 : a - vedere de ansamblu; b - de-taliu.
Complex L . 7a. 1. 111e supenor part: a - the fi/ling of the complex la overlopped hy a hearth of the Wietenberg cu/ture dwilling
(L. 7): b-detaiL 2. L. la after 3. L. 7a after tire dismantlinx of L. 7: a-general view; h-dt':laiL
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Pl. rv.

Păuleni. Profilele valului d e nord. A - profilul transversal A, B/C - profilul transversal B/C, C1 1/12 - profilul longitu
dinal Cl l/12, D l l , 1 0/l l - profilul longitudinal pe latura de sud; 1 1/10 - profilul longitudinal pe latura de nord.
The sections of the northem wall. A -transversal section A, B/C-the transversal profite B/C, C 11/12 the longitudinal section C
11112, D 11, 10111 the longitudinal section on the southem side; 10111-longitudinal section on the northem side.
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Pl. V. Păuleni. Aspect cultural Ciomortan. Ceramica.

The Ciomonan Cultural Aspect. Pottery.
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PI.VI. Păuleni. Aspect cultural Ciomortan. Ceramica.

The Ciomortan Cultural Aspect. Pottery.
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Pl.VII. Piiuleni. Aspect cultural Ciomortan. Ceramica.

The Ciomnnan Cultural Aspect. Pnrrery.
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Pl.Vlll.

Piluleni. Aspect cultural Ciomortnn. Ccrumica.
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PI.X.

Păuleni. Aspect cnltuml Ciomortan. Ceramica.
The Ciomo11a11 Culntral Aspect. Pouery.
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PI.XI. Păuleni. Aspect ("Ultural Cjomortan. C.er�miea.
The Ciomorlan Culwral Aspect. Ponery>.
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PI.XII. Păulcni. Aspccl cullural Ciomortan. Ceram icn.
The Ciomortan Cultural Aspect. Pottety.
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Pl.XIII. Piiuleni. Aspect cultural Ciomortan. Ceramica.
The

Ciomorrnn Cultural Aspect. Pottery.
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PJ.XIV. Pduleni. A�pcct culturHI Ciomorlan. Ceramica.
Thc Ciomortan Cultural Aspect. Pollery.
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PI.XV. l'ăulcni. Asp10ct cultural Ciomortan.

Ccramica.

'll. c Ciomonan Cultural Aspect. Pollery.
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PI.XVI.

l':i ukni. Aspl·cl eullural Ciomortan. Ceramica.
Thc C:ior1Jorlan (.'ultural Aspe.cl. Pt,llery.
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PJ.XVII.

Cultu ra Costişa. Aşezarea Costişa. Ceramica.

The Cosr4a Cu/ture. Tlle Cosrişa senlemenr. rorrery.

152

www.cimec.ro / www.mncr.ro

Descoperirile aparţinând aspectului cultural Ciomortan...

.. . � ... .. ..

\

\
1
1
1
1
1
1

PI.XVIII. Cultura Costişa. 1, 2 - Poduri, 3 aşezarea Cos-tişa. Ceramica.
-

The Costisa Cultw-e. 1-2. Dtidges, J. The Costşa
i scttlement. Pottety.
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l'I.XIX. Cultura Costişa. 1-2, 4-8: Coslişa, 3
The

Cvsti.şa Cu/ture. 1-2,

4-8:

-

Lunea. Ceramica.

C.:osti.şa, 3-Lunca. Pvllery.
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Locuirea Wietenberg de la Păuleni
(campaniile 1999-2000)

Descoperirile aparţinând culturii Wie
tenberg sunt reprezentate de cel puţin cinci
complexe bine conservate, precum şi de un ma
terial ceramic bogat şi piese izolate, provenind
atât din complexe, cât şi din stratul de cultură.

cercetată complet (Pl.I; Il; III). Aceasta supra
punea direct complexele aparţinând aspectului
cultural Ciomortan: culoarul (Comp. 13) şi
complexul (L.7a). Pentru nivelarea locului un
de s-a amplasat locuinţa, în partea dinspre coa
ma valului a fost săpată o treaptă de cea. 20-30
cm, care a secţionat complexul 13, aparţinând
grupului Ciomortan. Apoi, în suprafaţa deve
nită astfel aproape orizontală, pe un perimetru
dreptunghiular (cea. 4,9 x 2 m), au fost înfipţi
stâlpi şi pari, elemente de substructură ale
locuinţei (Pl.II/1; III). Atât cât se poate judeca
după amprentele de pe numeroasele bucăţi de
lipitură de lut ars, descoperite în perimetrul
locuinţei, stâlpii şi parii au fost legaţi de pari
mai subţiri dispuşi orizontal şi de nuiele împle
tite. Golurile scheletului de lemn au fost
umplute cu pastă de lut în amestec cu nisip, iar
suprafeţele pereţilor au fost bine netezite. Pe
axul longitudinal al locuinţei, sub dărâmăturile
pereţilor au fost amenajate trei vetre circulare
deschise. Printre numeroasele bucăţi de chirpi
ci a fost descoperit material ceramic bogat, iar
pe podea - mai multe vase întregi sau întregi
bile, râşniţe şi alte piese.

Primul complex Wietenberg a fost des
coperit în 1999 în incinta aşezării, în apropierea
valului de nord şi a constat dintr-o depunere,
probabil rituală, compusă din două vase
(Pl.V/1,2). În interiorul unuia dintre vase, la
gură, se afla o rotiţă de car votiv (Pl.V/3).
Primul vas este o "amforă" cu buza eva
zată, marginea tăiată oblic spre exterior, umeri
puternic reliefaţi şi fund drept (Pl.V/1). Vasul
aparţine categoriei semifine, are culoare cenu
şie spre negru, netezirea este atentă, slipul în
cea mai mare parte căzut. Este decorat pe
umăr cu caneluri oblice, distanţate, scurte, sco
bite, ce pornesc fiecare dintr-o alveolă ovală. În
interiorul acestui vas era depusă o rotiţă de car
miniatura!, lucrată din pastă semifină (lut, nisip
fin cu paiete de mică, pietricele, cioburi pisate),
de culoare gălbui-cărămizie cu pete de culoare
neagră (Pl. V/3). Roata este cu butuc pe
ambele laturi şi are urme evidente de uzură.
Cel de-al doilea recipient, păstrat parţial, este
probabil tot o "amforă" lucrată din pastă mai fi
nă, cu pereţii subţiri de culoare neagră la exte
rior şi gălbui - cărămizie la interior, acoperiţi cu
slip lustruit (Pl. V/2). De reţinut este plasarea
toartei în partea inferioară a vasului cu analogii
apropiate în necropola Wietenberg de la
Turia l . Analogii generale pentru acest complex,
evident la scară diferită, regăsim în complexele
ri-tuale de la Oarţa de Sus - Ghiile Botii2.

Cea de-a doua locuinţă (L.8), similară
cu prima, se află în imediata apropiere de L.7,
la cea. 65 cm ESE, tot pe panta interioară a va
lului. Din ea a fost dezvelit numai colţul vestic
(car. D-7) şi atins probabil cel de sud-est (car.
F-5), restul complexului aflându-se sub
suprafaţa încă necercetată.
Urmele celui de-al treilea complex de
suprafaţă (probabil anexa locuinţei 7) au fost
surprinse în imediată apropiere de L.7, mai a
proape de coama valului, în car. B-10 şi C-10 Ia
ad. între 10 şi 50 cm de la suprafaţa actuală a
terenului. El se prezenta ca o aglomerare de

În campania de săpături din a. 2000 au
fost descoperite trei construcţii de suprafaţă şi
o groapă (rituală?). Toate aceste complexe se
a tl;tu

fragmente

pe panta interioară a valului c.k: nurc.l.

Dintre cele trei co m p lexe de suprafaţă
unul (L.7) a fost o locuinţă bine conservată şi

,
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întrcgibilc găs i lt: în

perimetrul u nei constructii uşoare, ale căn:: i
si n g u re elemente c.h.: si ructură au fo st nişte
gropi de pari de ab i a sesizabile descoperite pc
panla i nt e ri o a ră a valului. Din ce ram ica
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relief. Coloristic domină tonurile de gălbui şi
alb, urmate de cele cărămizii ori brune.

descoperită în acest complex menţionăm: căni
cu toarte supraînălţate, ornamentate pe umeri
cu caneluri oblice, iar uneori şi cu triunghiuri
imprimate, o "amforă" cu gâtui înalt şi buza
uşor evazată, ornamentată la baza gâtului
printr-o linie orizontală incizată, sub care, pe
umerii vasului, este realizată linia dublă în zig
zag; fragmente de vase grosiere ornamentate
cu brâie în relief, alveolate, şi mai rar cu urme
verticale de "pieptene" (Kammschtrich ).

Ceramica fină este categoria cea mai
omogenă din punct de vedere tehnic, morfolo
gic şi stilistic, dar puţin reprezentată prin des
coperiri. Fragmentele ceramice, ce o compun
sunt arse atât reductiv, cât şi oxidant, au slip
lustruit şi aparţin unor străchini, căni sau cesti.
.
Decorul este realizat prin incizii fine.
Starea cel mai adesea fragmentară a va
selor descoperite, dar mai cu seamă stadiul de
prelucrare a materialului arheologic, provenit
din excavaţii recente, permit doar observatii
preliminare. În aceste condiţii nu am putut pr�
ciza toate caracteristicile tipologice, date statis
tice şi nici nu am putut recompune exact întrea
ga gamă de tipuri şi variante utilizate.

La cea. 2 m nord de locuinţa L.7 în par
tea de vest a anexei a fost descoperită o groapă
circulară (Gr.3) (Pl.IV), pe al cărei fund, în
partea sa de est, s-a găsit scheletul unui copil de
cea. 5-6 Juni3. Scheletul se afla în poziţie chir
cită pe stânga cu capul spre nord-vest. În um
plutura gropii a fost descoperită ceramică
aparţinând culturii Wietenberg. Printre frag
mentele ceramice descoperite în Gr.3
menţionăm fragmentele unui vas, fin ornamen
tat pe corp cu "plasă" compusă din linii oblice
incizate (Pl.VI/3,4; XII/5), fragmente unor vase
grosiere ornamentate cu brâie alveolate, un
fragment de buză de la un vas grosier orna
mentat cu două rânduri de brâie crestate unite
printr-un alt brâu oblic, crestat (Pl.IX/1).

Străchinile sunt apariţii numeroase.
Există două tipuri principale: simple şi Jobate.
Variantele primului tip sunt de dimensiuni mici
sau medii, au format tronconic şi marginea
uşor evazată, format semisferic şi marginea în
groşată (Pl. Vl/5) sau corpul profilat, gât înalt
şi buza uşor evazată (Pl.VI/2, 4, 6-7). Aceste ti
puri sunt decorate cu incizii dispuse în reţea,
triunghiuri cu laturile marcate, umplute cu ha
şuri oblice şi/sau caneluri de lăţime medie sau
mare, nedistanţate, cu prag proeminent sau
uşor profilat, dispuse oblic sau vertical. Sunt
prezente şi canelurile înguste scobite, şăn
ţuleţele late, lustruite şi alveole de tip "boabe
de grâu" (Pl.VI/2). Străchinile analizate sunt
specifice fazei timpurii a culturii Wietenberg,
lucru valabil şi pentru decorul ce le acompani
ază4.

Ceramica culturii Wietenberg.
Ceramica grosieră este confecţionată
dintr-o pastă ce conţine o cantitate apreciabilă
de degresant (nisip cu pietricele şi paiete de
mică, materie organică, ceramică şi calcar
pisate). Pereţii recipientelor sunt groşi, iar ne
tezi rea neglijentă. Arderea vaselor, de regulă,
incompletă a fost cel mai adesea oxidantă.
Recipientele acestei categorii (cu puţine
excepţii sunt oale de diferite dimensiuni şi
forme) poartă aplicaţii în relief (brâie simple,
alveolate sau crestate, butoni, proeminenţe
conice), dar apare mai rar şi decorul incizat. Fi
nisajul pereţilor (aspri la pipăit datorită can
tităţii mari de degresant) este neglijent, mai cu
seamă pe partea interioră.

Străchinile !o bate (Pl. VII) sunt forme
semisferice cu patru lobi, cu marginea lăţită
spre exterior. Decorul incizat (Pl.VII/3) or
nează cel mai adesea aceste piese ceramice.
Prezenţa recipientelor lobate din faza timpurie
a culturii Wietenberg a fost atestată la Suatu5.

Ceramica semifină este realizată dintr-o
pastă preparată mai bine, proporţia dintre lut şi
degresant (acelaşi ca la categoria anterioară,
d ar mai fin) fiind aproape optimă. Peretii reci

Castroanele nu sunt prezenţe nume
roase, ele au corpul tronconic, marginea dreap
tă şi fund plat. Sunt forme fără relevanţă crono
logică sau culturală.

pientelur au

Ceştile şi cănile (PI . X I ) su nt prezente
numeroase la Păuleni. Sunt forme mai mult

o grosime de

la 1,3 cm , su nt
acoperi ţi cu un slip
lustruit, ca r e este astăzi în cele m a i m u l te ca 
zuri căzut. Este categoria ceramică ale cărei
recipientc (străchi n i , castroane căn i , cqti) sunt
aproape in toate cazurile decoratc fie p ri n i n 
cizii, fi e prin can el a re. Mai rar apar şi brâic in
până

atent nctc:âţi, foarte adesea

inalte decât scunde, cu buza d reaptă sau uşor
cwtza l ă , corp bombat în zo n a umărului, u n eori
cu cioc de scurgcrc ::;i cu toa rtă supaînit l ţată
(PI .XI/1,2,6). O toarta ar e la partea superioară

un disc ornamcntat (PI.X/5), e lemen t decorativ
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unic în cadrul culturii Wietenberg. Menţionăm
şi prezenţa unei căni simple, tronconice
(Pl.XI/5). Canelurile de diferite tipuri,
şănţuleţe late lustruite, alveolele de tip "boabe
de grâu", mai rar motivele in-cizate acoperă
umerii, pansa ori marginea acestor recipiente.
Cănile şi ceştile, mai mult înalte decât late, dec
ora te în această manieră simplistă, sunt şi ele o
caracteristică a fazei timpurii a culturii
Wietenberg6.

Câteva fragmente ceramice sunt deco
rate cu striuri (Pl.X/3, 9). Prezenţa acesteia în
faza timpurie a culturii Wietenberg a fost ates
tată de descoperirile de la Derşidaio, Suatul l şi
Turia12.
Tot din lut ars menţionăm o fusaiolă bi
tronconică (Pl.VIII/8), precum şi numeroase, şi
surprinzător de variate ca formă, "capete de
băţ", realizate atât din pastă grosieră, cât mai
ales semifină, în acest caz atent netezite şi cu
slip lustruit. Sunt prezente următoarele tipuri:
tronconice cu partea superioară rotunjită, tron
conice cu pereţi arcuiţi şi cu partea inferioară
lăţită, piri forme scunde sau înalte (Pl. VIII/4-7).

Amforele sunt cunoscute prin trei exem
plare întregi sau întregibile. Primul a fost de
scris odată cu conţinutul complexului nr. l . Cel
de-al doilea (corp sferic, buză dreaptă, patru
tortiţe dispuse în zona gâtului) decorat pe
umeri cu mici crestături (Pl.VIII/2; XII/8) a
fost aflat în perimetrul locuinţei nr. 7, sub dărâ
mături. Cel de-al treilea (buză evazată, gât
scurt, corp bombat), bogat decorat (pe buză cu
triunghiuri cu două laturi marcate şi umplute
cu haşuri oblice, pe umăr cu triunghiuri de ace
laşi tip, iar pe corpul vasului cu bastonaşe con
tinue, realizate din incizii duble, umplute cu
impresiuni circulare, mărginite pe partea infe
rioară de o bandă incizată în formă de S-uri
culcate, umplută cu haşuri oblice) (Pl. VIII/1).

rele:

În concluzie se pot constata următoa-

1. Aşezarea Wietenberg de la Păuleni
este de tip cetăţuie.
2. Sistemul de fortificaţie a fost realizat
de predecesorii purtătorilor culturii Wieten
berg, de purtătorii grupului Ciomortan, iar pur
tătorii culturii Wietenberg doar au folosit-o şi,
după toate aparenţele, au întreţinut-o.
3. Grupul Ciomortan şi cultura Wieten
berg sunt două entităţi culturale dinsticte.

Oalele sunt de mărime mică, medie şi
mare, având profilul în forma literei S. Decorul
în relief (brâie crestate şi alveolate, segmente
de brâie crestate, butoni simpli, crestaţi sau
alveolaţi) (Pl.IX/1-6, 8, 10, 12; VII/1), realizat
prin aplicare sau tragere din peretele vaselor,
este asociat cu incizii dispuse ca haşuri oblice
ori ca triunghiuri şi căpriori, decorând cel mai
adesea partea interioară a buzei (Pl.IX/7,11).
Oalele cu profil sinuos, cu marginea teşită spre
interior ori în T (Pl. IX/1-6, 8), decorate cu
brâie duble, şi cele cu buza puternic evazată şi
adesea decorată (Pl. IX/9, 1 1 -12), având pereţii
fumurii, neglijent finisaţi, sunt caracteristice
fazei timpurii a culturii Wietenberg7.

4. Posterioritatea locuirii Wietenberg de
la Păuleni faţă de nivelul Ciomortan, intuită
mai demult de majoritatea cercetătorilor pre
ocupaţi de această problemă, de data această a
fost confirmată de constatări stratigrafice indu
bitabile.
5. Plecând de la similitudinea foarte ma
re dintre ceramica de tip Ciomortan cu cea
aparţinând culturii Costişa din aşezarea sa
eponimă, precum şi de situaţia stratigrafică sur
prinsă acolo, constatăm că orizontul Monteoru
IC3 reprezintă "terminus post quem" pentru
locuirea Wietenberg de la Păuleni. Alt reper
cronologic în spaţiul extracarpatic îl poate con
stitui unul dintre nivelurile Costişa de la Lunea
(jud. Neamţ), de unde provine un fragment
ceramic decorat cu S-uri culcateB, unic în toa
tă aria Costişa - Komarow. Este aproape evi
dent că acest element ornamental a fost prelu
at din mediul culturii Wietenberg. Rămâne to
tuşi să aşteptăm apariţia unei periodizări a cul
turii Costişa şi a unei încadrări cât mai precise
a nivelului respectiv de la Lunea. S-a constatat
piinii ucum că prim el e elemente de factură

Vasele pentru atârnat, cu buza !abată în
dreptul orificiului de susţinere (Pl.VII/4), sunt
aparitii rare atât la Păuleni, cât şi în general în
cadrul culturii Wietenberg. Unic este recipien
tul prevăzut cu un orificiu sub toartă (Pl.X/8).

Capace. A fost aflat un singur exemplar,
decorat cu benzi incizate în reţea şi prevăzut cu
patru perforaţii pentru prinderea de vas, dintre
care s-au păstrat doar două (Pl. VIIJ3).

Analogii generale la Derşida încă din nivelul
'J B. Un exemplar apropiat ca formă e�te sem

Wieten berg, la est

nnlnt şi din necropol n Wietenberg de la Deva!l.

M u n lcoru

IC2H.
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Wietenberg din Moldova prezintă elemente ale
culturii Wietenberg deja bine conturate, iar
unele dintre fragmentele ceramice de acolo îşi
găsesc analogii foarte apropiate celor de la
Păulenit5. Aceste observaţii sugerează că ni
velul Wietenberg de Ia Păuleni este foarte
apropiat în timp nivelului Ciomortan. Nu ex
cludem, prin urmare, că aşezarea a fost cuce
rită de purtătorii culturii Wietenberg, iar puter
nicele urme de arsură a structurilor de lemn
din val să reprezinte rezultatul destrugerii

aşezării Ciomortan de către purtătorii culturii
Wietenberg.
Având în vedere atât cele sus menţio
nate, cât şi faptul că cele mai apropiate analogii
din punct de vedere al formelor, decorurilor şi
tehnologiei de realizare a vaselor le regăsim Ia
Derşida, nivelurile 1 şi 2 16, Turia17 şi Suatuts,
pledăm pentru încadrarea nivelului Wieten
berg de la Păuleni în perioada timpurie a aces
tei culturi.
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ABSTRACT
The Inhabitation of the Wietenberg Cu/turefrom Păuleni.
Traces belonging to the Wietenberg �ulture are represented by at least a five complexes, and a/sa by a rich ceramic materi
al discovered in the cultural layer.
The first complex (Comp. 1) represents ritual depasit consisting of two complete vesse/s in a vertical pasit ion one next to
the other. A small whee/ of bumt wagon clay was found inside one of the ve-sse/s.

Another complex represents a suiface dwelling very well preserved, discovered on the interior side of the wall (L. 7). The

dwelling was of rectangular shape (4. 9 x 2 m) with a framework made up ofpi-llars and poles poked into the casing of the wall.

The wal/s were made of wa/1/e and covered with bumt c/ay. The opened fireplaces of circular shape were placed on the jloor. An
important quantity ofpollery and a stane grinder were fowzd under the mins of the walls.
A similar dwelling, only partially researched, is situated near L. 7 al 0.6 m south-east.
North of these dwellings, c/oser to the summit of the wal/, there were discovered traces [rom an annex consrmction
marked by severa/ holes of poles, and by some ceramic vesse/s.
A ritual (?) pit (Gr.
and the annex constmction

3), with the skeleton ofa 5-6 months child in it, was discovered in the immediate proximity of L. 7

Almost al/ the compleres of the Wietenberg cu/ture [rom Păuleni over/ap the complexes with Ciomortan type pottery.
Both the characteristics of the pottery and the stratigraphic conditions impose the attribution of the Wietenberg level

[rom Păuleni to its early phase (tlze end ofphase 1 - the beginning ofphase 11, afier Chidioşan's periodisationj.

Sf.
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2

3

4

5

Păuleni. Locuinţa 7. Cultura Wietenberg. 1 - L.7 după demontarea dărâmăturilor pereţilor. 2 - L.7 înaintea demon
tării dărâmăturilor pereţilor, detaliu: printre bucăţi de chirpici - o râşniţă de piatră. 3 - L.7 înaintea demontării dărâmă
turilor pereţilor, detaliu: colţul nord-vestic, vatra nr. 1 . 4 - L.7 înaintea demontării dărâmăturilor pereţilor, detaliu: colţul

Pl. Il.

mm.J-vestic, v;iscior. 5 - L.7 înaintea demontării dărl!.măturilor pereţilor, deta-liu: peretele nord-estic, vas

<.:u urt:chiuşt:.
L 7 f({ler the dismanllinx of the ruins of the walls. 2. L 7 before the dismantlinK o.f the ruins
of adobe-a stone grinder. 3. L 7 before lhe dismantling of the ruins of the wolls, detoiJ: the
r�orlh->WSI<:m com<:1; hcanh 11<71. 1. L 7 bcforc chc dismallllillg of the mins of rlre wal/s, dcra/1: thc 11o11h- wcst<:m com<:r, sma/1 pot.
5. L 7 before the dismontling of the ruins of the walls, detail: the north-westem wal4 o pot wilh srnoll eors.
DwellinK 7. The Wielenberg cu/Iare. 1.
of the walls: detai/: among fragments
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DATE ANTROPOLOGICE REFERITOARE LA OSEMINTELE
UMANE APARŢINÂND EPOCII BRONZULUI,
DESCOPERITE LA PĂULENI
- Lungime maximă cubitus stâng-62 mm.

În campania arheologică a anului 2000 a
fost descoperită o groapă circulară, probabil cu
semnificaţie rituală, în care, alături de frag
mente ceramice aparţinând culturii Wieten
berg, se afla un schelet de copil. Oasele schele
tului se aflau în conexiune anatomică, defunc
tul fiind culcat pe partea stângă, în poziţie
chircită, orientat cu capul spre NV.

Având în vedere schema dentară a lui
Ubelaker, ca şi tabelele lui Stloukal şi
Hanakova privind raportul dintre lungimea
oaselor lungi şi vârsta la copii, se poate aprecia
că individul studiat a avut 5-6 luni la momentul
decesului.

Deşi oasele sunt friabile, ele s-au păstrat
în bună stare, scheletul fiind complet.

Desigur, stabilirea sexului nu a fost posi
bilă la o vârstă atât de fragedă.
Mandibula (Pl. II 1-2)

În urma studiului antropologie efectuat,
s-au constatat următoarele:

Aceasta s-a găsit în carou! SF, la
adâncimea -195-205 cm (nr.inv. 5350). Ea s-a
conservat în stare fragmentară, lipsindu-i por
ţiuni din ramurile ascendente.

Din craniu s-au păstrat fragmente
provenind din frontal, parietale, temporale
(fără mastoide), occipital (pl. 1.1). Masivul
facial este aproape absent, deoarece malarele
lipsesc, din orbita stângă există doar marginea
superioară ataşată unei mici porţiuni de frontal
şi mandibula, din care lipseşte zona incisivilor.
Dintre mugurii dentari s-a păstrat doar unul,
aparţinând primului molar de lapte.

Forma sa era paraboloidă. Este impor
tant de remarcat că nu s-a păstrat nici un dinte
sau, mai degrabă, mandibula fiind folosită în
scop ritual, nu necesita păstrarea obligatorie a
dinţilor. Molarii 1 şi 2 de pe ambele hemiar
cade, şi molarul 3 de pe partea stânga au fost
scoşi în timpul vieţii (posibil datorită paradon
tozei), iar peretele alveolar este complet refă
cut. Pe hemiarcada dreaptă exista alveola
molarului 3.

Scheletul post cranian este reprezentat
de corpuri vertebrale şi arcuri neurale, coaste,
clavicule, o mică porţiune din stern, ambii
omoplaţi, dintre care cel drept în stare frag
mentară. Din coxale existau amândouă oasele
ilion (pl. 1, 2). În afara celor menţionate, s-au
mai găsit şi 7 falange.

Se poate observa o inserţie destul de
puternică a muşchilor digastrici.
Mentonul este butonat, dar nu prea reli
efat, iar distanţa id-gn măsoară 30 mm. Înălti
mea Ia nivelul gaurii nutritive este de 27 m�
iar grosimea este de 14 mm. Punctul gonio�
lipseşte pe partea dreaptă, iar pe cea stângă
este slab evidenţiat. Lărgimea ramului ascen
dent stâng este de 37 mm şi pare să fi avut o
înăHime mică, sau cel mult mijlocie. Slaba con
turare a mentonului şi gonionului indică posi
bilitatea ca această mandibulă să fi aparţinut
unui individ de sex feminin. Preztnta alveolei
molarului 3 de pe hemiarcada drea tă a man
dibulei arată că persoana căreia i-a aparţinut
dcpăşise vârsta de 25 de ani. Ncavând s u fi 
ciente elemen te., n u putem st<�hili cu certitu
dine vârsta acesteia.

Oasele lungi s-au conservat perfect (pl.
1.3-7), exceptând cubitusul drept, care are dia
fiza fragmentară.
În vederea stabilirii vârstei individului
analizat, s-a avut în vedere, în afara mugurelui
dentar şi lungimea oaselor lungi. Dimensiunile
lor sunt redate mai jos:
- Lungime maximă femure-74 mm.

p

- Lungime maximă tibii-66 mm.
- Lungime maximă peronee-64
- Lu ngime

mm.

m aximă humcrusuri-65

- l .ungimc m aximă

radiusuri-53

mm.

mm.
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Explicaţia figurilor/The Explanation of the Figures
Planşa 1

-

Map. 1. The Child

Copilul

1. Calota craniană
2. Oasele bazinului.
3. Humerusuri.
4. Cubitusuri.
5. Femure.
6. Tibii.
7. Peronee.

1. The skull.
2. The bones of the pelvis.
3. The humerus.
4. The cubitus.
5. The femur.
6. The tibia.
7. The peronees.

Plaoşa II

Map. II. The mandible.

-

Mandibula

1. view from above.
2. Lateral view.

1 Vedere superioară.
2 Vedere laterală.

ABSTRACT
The Antropologica/ Data Regardinq the Human Remnants
Belonging to the Bronze Age Dtscovered at Păuleni
In 2000 in the prehistoric settlement Păuleni (Ciomortan) in the Bronze Age context human remnants at the bottom of
the pit no. 3 a skeleton of a 5-6 months chold was discovered.
As the pottery from this pit shows, the complex belongs to the Wietenberg cu/ture.
In the cultural layer were also found some human bones. One of them, a mandible, belongs ta a woman, whos was
more than 25 years old.

Dr. Cercetător Alexandra Comşa
Institutul Român de Tracologie
str. Schitu Măgureanu, nr. 1
70626 Bucureşti
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Date antropologice referitoare la osemintele umane ...

Planşa

1 - Copilul: 1. Calota craniană. 2. Oasele bazinului. 3 . Humerusuri.
4. Cubitusuri. 5. Femure. 6. Tibii. 7. Peronee.

Tlw Cllild: 1. The sku/1. 2. 11lC bones of the pelvis. J. 77ze humerus.
4.

Tit" <"t<uitus. 5. 17!1! femur. 6. Tfu: tibia. 7. Tiu: pi!ron""·'··
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1

Planşa U

Map.

2

-

Mandibula. 1 . Vedere superionril.

Il. The nw.ndihle.

2. Vedere laterală.

L vlew frum above. 2. Lateral vicw.
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Cultura Noua în valea Oltului şi a Târnavei
2. Feldioara (jud. Braşov).

Cultura Noua, încadrată cronologic
corect de I. Nestor în epoca de tranziţie de la
epoca bronzului la prima vârstă a fierului
(Hallstatt)l , mult timp în sud-estul Transil
vaniei, implicit în valea Oltului, a Râului Negru
şi a Tarnavei Mari, a fost cunoscută numai din
descoperiri întâmplătoare2•

Din hotarul comunei este cunoscut un
cuptor de ars oale, în care au fost găsite mai
multe vase cu toarte supraînălţate, cu butoni.
Cuptorul aparţine culturii Noua.
3. Braşov (jud. Braşov).

În a doua jumătate a sec. al XX-lea, în
urma unor cercetări făcute în valea Tarnavei
Mari, la Nicoleni Uud. Harghita)3, în valea 01tului şi a Râului Negru la Zoltan4, PeteniS, Rot
bav6, Poian7, Targu Secuiesc8, Lemnia9, Ozun10,
Feldioaral l şi Jigodin l2, au fost descoperite aşe
zări, care au furnizat materiale pentru emiterea
unor constatări privind originea şi dezvoltarea
acestei culturi i J. S-a îmbogăţit şi lista desco
peririlor întâmplătoare. În afara fragmentelor
ceramice descoperite la Mărtiniş Uud. Har
ghita) (fig. 2/1-2), au fost cunoscute două des
coperiri, una la Peştera Almaşului Uud.
Covasna) (fig. 3/2), iar cealaltă de la Teleac
Uud. Harghita). Săpăturile de la Brăduţ Uud.
Covasna) au scos la iveală un loc de cult cu mai
multe vase de cultură Noua14• Descoperirile
mai vechi au fost publicate sumar, având în
vedere mai mult stabilirea originii şi a etapelor
de dezvoltare ale acestei culturi. În următoa
rele rânduri vom prezenta unele materiale
provenite din săpături executate în aşezările
descoperite pe aceste meleaguri.

În colecţia Muzeului Judeţean Braşov,
se află un vas cu toarte supraînălţate (nr. inv.
3731), marginea buzei vasului e decorată cu un
şir de împunsături, pântecul cu caneluri oblice
între două şiruri de împunsături. A fost găsit pe
teritoriul oraşului, pe locul numit Răcădău
Ragad6 (fig. 3/1). Celălalt este un fragment
dintr-un vas cu toarte supraînălţate, terminate
în buton plat (nr. inv. 5207), şi a fost găsit într-o
stradă a oraşului (fig. 5).
4.

Peştera Almaşului. Tot în colecţia Muze
ului Judeţean Braşov se găseşte un fragment
dintr-un vas cu toartă trasă din marginea buzei
vasului, terminată în butoni (nr. inv. 5708), care
a fost găsit în Peştera Almaşului (fig. 3/2).
5. Mărtiniş (jud. Harghita).

Tot dintr-o descoperire întâmplătoare
provin două fragmente de vase, găsite în
hotarul comunei, care se află în colecţia Muze
ului din Cristur. Primul este un fragment dintr
un vas cu toarta terminată în buton, celălalt un
fragment dintr-un vas decorat cu brâu alveolar
(fig. 2/1-2), provin probabil dintr-o aşezare de
cultură Noua.

1. Rotbav (jud. Braşov).

În afara mormântului în cistă de piatră,
de cultură Schneckenberg, descoperit întâm
plătorl5, în apropierea lui, pe o movilă s-a găsit
şi o aşezare a acestei culturi. Din această aşe
zare provin următoarele obiecte: 1. Fragmente
de vase cu toarte supraînălţate deasupra buzei
şi prevăzute cu creastă şi cu butoni (fig. 4/4-5).
2. Prâsnele de lut (fig. 4/2-3). 3. Un fragment
din valvă de tipar (fig. 4/1). 4. Un ac de bronz
cu capul conic (fig. 2/6). 5. Un mâner de cuţit
din os cu decor de plasă şi cu suprafaţa nede
corată (fig. 2/7). 6. O sulă de bronz (fig. 2/5).
7. O sulă de os, cu capătul plat perforat (fig.
2/4 ). Aceste obiecte, a tribuite

Vârghiş (jud. Covasna).

6. Nicoleni (jud. Harghita).

În anul 1958 Coloman Molnâr, direc
torul şcolii din localitate, a adunat fragmente
de vase în hotarul satului, care au ieşit la
suprafaţa pământului cu ocazia aratului. În
urma acestei descoperiri, în anul următor, în
1959, au fost făcute săpături, pe locul unde au
fost găsite fragmentele de vase. Terenul fiind
pe pantă, stratul de humus a alunecat şi a fost

greşit cul turii

amestecat cu stra t u l următor, de culoare brună,

Sch ncckcnbcrgl6, dovedesc că aşezarea apar

fără resturi

ţine cult urii Noua.

a rh e o l ogice .

Locul descoperirii a

fost son dat cu ti şanţuri lungi de 1 0-47 m. Î ntre
şant u l nr. I I I ::;i �anţul IV, I 01 o adâncime de 1, 30

m,

a u fost dt:zvelite restu rile u n ui bordei cu
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SZEKELY ZOLTĂN
vatră rotundă, construită din pietre şi suprafaţa
lutuită. Forma şi dimensiunile bordeiului au
fost stabilite în secţiunea şanţului (fig. 6).
Strati-grafia: după humusul actual, gros de 0,30
m, a urmat un strat amestecat cu pământ
negru, iar humus, gros de 0,80 m, apoi unul de
lut galben. Î n acest strat s-a conturat forma
ovală, mai mult dreptunghiulară a bordeiului,
în formă de grămadă de bucăţi de chirpici arse
în roşu. Axa lungă a bordeiului a fost de 4 m. Î n
jurul vetrei au fost găsite fragmente de vase
caracteristice pentru culturile Wietenberg şi
Noua: topor de piatră cu gaură de înmănuşare,
cuţit curb din piatră (Krummesser), ace şi suie
din os, omoplat crestat, prâsnel din lut, un lus
truitor de vas în formă cilindrică cu capătul
plat, doi idoli antropomorfi de sex masculin,
un buton din toarta unui vas, reprezentând un
cap de om. Au mai fost găsite două fragmente
din valve de tipar pentru turnarea obiectelor
din bronz, un ac din bronz cu capul plat şi două
ace tot din bronzt7. Inventarul prezentat al bor
deiului ar putea indica faptul că au fost două
straturi de cultură şi că obiectele au fost
amestecate odată cu alunecarea terenuluiiS.
Această părere nu este confirmată de
adâncimea stratului în care a fost găsit bordeiul
nederanjat.

terenul a fost dezvelit cu casete (fig. 7). Pe
partea vestică a terasei, spre marginea ei, între
casetele nr. 1 şi 2 a fost descoperită, la adân
cimea de 0,30 m, în stratul negru, o vatră con
struită din pietre de râu la suprafaţă lutuită
(fig. 8). Î n peretele vestic al casetelor a fost
observat conturul unui bordei dreptunghiular
(fig. 9). Î n şanţul II la adâncimea de 0,90 m, sub
stratul negru, în stratul cu cenuşă, au fost
descoperite resturile unei vetre dintr-un bordei
(B. nr. 2) de tip cenuşar (zolniki). Î n casetele
nr. 3 şi 4, la adâncimea de 1,20 m, a fost un strat
de chirpici ars, roşu, acoperit cu cărbune şi
cenuşă. Aceasta reprezintă podeaua unui bor
dei (B. 3, fig. 10). In toate aceste straturi (fig.
11) au fost găsite fragmente de vase, care
aparţineau aceloraşi tipuri: vase cu toarte cu
buton, vase în formă de sac, unele decorate cu
brâu alveolar. Obiecte din piatră, os şi bronz,
suie şi ace, cui de bronz de tip "Hulsenknopf
nadel" au fost găsite pe şi sub stratul ars în roşu.
Omoplat crestat nu a fost găsit, numai prâsnele
de lut şi pietre de măcinat, şi acestea în număr
redus.
Î n anul 1972 săpătura a avut o durată
scurtă, câteva zile. A fost tras un şanţ lung de
10 m, în direcţia N-S (S. V). Stratigrafia şanţu
lui este aceeaşi ca a celorlalte şanţuri săpate în
anul precedent. Î n partea vestică a şanţului a
fost găsită o vatră construită din pietre, lângă
care, pe o piatră, a fost un vas cu toarte cu
buton (fig. 2/3). Lângă vatră, s-a mai găsit un
vas-sac decorat cu brâu alveolar. Vatra a fost în
stratul brun compact sub care era stratul de
nisip aluvial.

7. Ozon (jud. Covasna).

Î ntre comuna Ozun şi satul Lisnău, pe o
terasă ridicată a Râului Negru, au fost desco
perite o aşezare şi o necropolă birituală a cul
turii Noua. O urnă de incineraţie cu cenuşă şi
resturi de oseminte umanet9.
8. Zoltan (jud. Covasna).

Pe baza datelor furnizate de săpături s-a
putut constata că pe acest loc s-au stabilit pur
tătorii culturii Noua şi au avut trei nivele de
locuire. Cel mai vechi nivel este stratul de chir
pici ars, roşu, în care au fost găsite obiectele din
os şi din bronz. Nivelul al doilea este reprezen
tat de cenuşare (zolniki), iar al treilea a fost sub
pământul vegetal. Î n toate nivelele de locuire
locuinţele au fost dreptunghiulare, cu vatră
construită din pietre. Materialul ceramic este
reprezentat în cele trei straturi de aceleaşi
tipuri de vase: vas cu toarte cu buton sau cu
cre ast ă vasul sac cu sau fără decor, cu brâu

Pe malul stâng al Oltului, în apropierea
comunei Ghidfalău, este satul Zoltan, care în
partea lui estică cuprinde şi satul Etfalău. La
capătul estic al satului este o movilă pe care
este construită biserica reformată a satului Et
falău. Biserica fostului sat Etfalău este supra
pusă peste o aşezare de cultura Ariuşd, sem
nalată şi de Francisc Lâszl620. Panta nordică a
movilei, spre Olt, este înclinată şi trece într-un
teren plat, terminându-se în terasa Oltului. Pe

partea nordică a terasei , unde s-a deschis o
carieră de n i s ip, în p erete le terasci au fost
observate straturi ue cultură. Î n urma acestei
observatii în anul 1 971 a fost făcută o săpătură
de verificare, cu două şanţuri pe marginea ves
tică a terasei. Primul şanţ (S. 1.) a fost făcut în
direcţia N-S, al doi le a (S. IL) a fost tras per
p en dic ul ar l a capă tu l nordic al şantului 1, in
d irectia E-V. Între şanţul I I �i ca pătu l şan tu lu i 1,

,

alvcolar. Prin urmare nu s-a putut semnala
etapele de dezvoltare a materialului ceramic,
implicit � vasului cu toartc cu buton sau cu
creastă. In şanţuri şi casete, pământul a fost
săpat pân ă la solul virgin, lut ga l be n şi în afară
de materi a l u l c u l tu rii Noua, a l te resturi de C\11t ură nu au fost găsite. Săpăturilc rd u ate în anii
trecuţi de Mw:cul Carpatilor Răsărit eni din
Sffmtu Gheorghe au adus contri b u ţ i i noi,
,
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14. Brăduţ (jud. Covasna).

cercetând terenul neatins în anii 1971-197221.

Descoperirea cea mai recentă pe aceste
meleaguri privind cultura materială şi spirituală a
purtătorilor culturii Noua a fost la Brăduţ Gud.
Covasna), unde a fost dezvelită o necropolă tu
mulară din epoca bronzului, în care a fost depis
tat şi un loc de cult, care aparţine culturii Noua27.

Rezultatele acestor noi săpături au fost
surprinzătoare. Au fost descoperite mai multe
culturi, care au precedat cultura Noua şi până
acum nu au fost cunoscute pe aceste meleaguri.
Constatarea lor este bazată pe nişte fragmente
de vase găsite într-o groapă mare pe terenul,
care se întinde între movila cu biserica refor
mată şi terasa Oltului, unde a fost găsită numai
aşezarea de cultura Noua. Logic ar fi trebuit ca
aceste resturi de cultură să fi fost găsite pe
terasa Oltului sub aşezarea culturii Noua.
Interpretarea acestor fragmente de vase ar
putea fi convingătoare numai în cazul în care
vor fi descoperite stratigrafic şi aşezările lor.
Nu este credibil că pe movilă, sub aşezarea de
cultură Ariuşd, sunt şi alte culturi.

Pe baza acestor descoperiri şi cercetări
făcute în sud-estul Transilvaniei pot fi emise
unele constatări, care aduc unele lămuriri pri
vind cultura Noua, care mai înainte a fost cunos
cută pe aceste meleaguri numai din descoperiri
întâmplătoare.
Cultura Noua s-a constituit pe un spaţiu
foarte întins în partea răsăriteană a Europei; în
Transilvania a cuprins nu numai văile Oltului,
Râului Negru, Tamavelor, Someşului, dar şi
valea Mureşului (un vas mare cu toarte cu buton
de cultură Noua găsit la Blaj se află în colecţia
Muzeului din Aiud, nr. iov. 4984). S-a format
când cultura Wietenberg a fost în faza ei de dez
voltare finală. Genetic se leagă de dezvoltarea
anterioară a epocii bronzului2B, implicit de cul
tura Wietenberg în Transilvania. Acest fapt este
arătat de urmele comune în ceramica ambelor
culturi, ca vasul cu toarte supra-înălţate la mar
ginea vasului. Nu este exclus ca aceste două cul
turi, la faza finală a culturii Wietenberg şi în faza
de început a culturii Noua, să existe o prezenţă
paralelă un timp mai scurt sau mai lung. La
Nicoleni au fost găsite numai bordeie de cultură
Noua şi în ele material ceramic al culturilor
Wietenberg şi Noua. Celelalte obiecte sunt ca
racteristice pentru cultura Noua, ca omoplat
crestat şi altele. Bordeiele au fost găsite în stra
tul brun la adâncimea de 1,20 m, măsurând de la
suprafaţa pământului. Bordeie de cultură Wie
tenberg nu au fost găsite, iar cele de cultură
Noua erau arse, dar nederanjate. Fazele de dez
voltare a culturii Noua în Transilvania nu sunt
cunoscute, din această cauză la Nicoleni nu
putem stabili cu siguranţă în ce fază de dezvol
tare se poate încadra materialul descoperit. Aşe
zarea de la Zoltan are trei nivele de locuire, dar
materialul ceramic din acestea nu arată diferite
faze de dezvoltare, mai ales în privinţa vasului cu
toarte supraînălţate marginii vasului, fără şi cu
creastă sau terminat în buton. Acestea au fost
găsite împreună în toate cele trei nivele de

9. Peteni (jud. Covasna).

S-a constatat cu ocazia dezvelirii unui
cimitir din sec. XII-XIII în hotarul satului, că
cimitirul este suprapus peste o aşezare de cul
tură Noua. Au fost găsite locuinţe de formă
dreptunghiulară (fig. 12) şi material caracteris
tic pentru cultura Nouazz.
10. Poian (jud. Covasna).

În hotarul comunei, pe locul numit "Loc
pietros-Kohat", în cursul săpăturilor executate
în anii 1963-1967, pe acest loc, s-a constatat că
aşezarea prefeudală s-a suprapus peste o
aşezare de cultură Noua23.
1 1. Târgu Secuiesc (jud. Covasna).

Aşezarea culturii Noua se află pe locul
numit "Kanta", de unde provin vase cu toarte
cu buton şi un buton din os cu decor cunoscut
din mediul micenian şi din cultura Wieten
berg24.
12. Lemnia (jud. Covasna).

Î n hotarul comunei pe terasa Râului
Negru a fost cercetată o aşezare de cultură
Noua. Î n locuinţele dreptunghiulare incendiate
au fost găsite materiale arheologice caracteris
tice pentru cultura Noua25.
13. Jigodin-Miercurea Cioc (jud. Har
ghita).

locuirc.

Pe malul stâng al Oltuluj au fost găsite
vase cu toarte cu şi fără buton26,

În concluzie, putem co nstata că, deocam
dată, sunt multe probleme nerezolvate privind
genetica şi fazele de dezvoltare a culturii Noua
în 'Iransilvania.
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RESUME
La culture Noutl dans le sud-est de la Transilvanie
L'auteurpresente les /ocalites ou sont dicouverlci les vestiges de la cu/ture Noua dans le sud-est de la Transilvanie et

les risultals desfouilles arclu!ologique.• effeetub dqn• ks ltablissements a Nicoletu (dep. Harghita) et Zolta11
On a fait

"" tlehors artaines constatarions concemant sur forigine de la culrure Noua.

(dep.

Covtuna).

�

Fost Muzeograf, d r. I Szeke Zoltan{l
Sf. Gheorghe, 'lei. 06 .31209
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Fig. :�. 1 : Araşov ( Ragado); 2 : Var�:.�iş - Peştera A lmaşului
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ANGUSTIA, 5, 2000, Arheologie, pag. 193-198

Groapa rituală din aşezarea culturii Noua de la Zoltan

Î n timpul cercetărilor arheologice în
aşezarea din epoca bronzului Zoltan, comuna
Ghidfalău, judeţul Covasnal, pe o suprafaţă de
cea. 1500 mp au fost descoperite peste 50 de
gropi "menajere". Una dintre acestea, Gr. nr.
22 conţinea resturile unui schelet de copil.

Precizăm că: a. complexul se află într-o
aşezare; b. în cadrul culturii Noua sunt bine
cunoscute cimitire separate de aşezări; c. nu
întruneşte condiţii minime ca să fie considerat
un simplu mormânt; d. din câte se pare, defunc
tul a fost depus în întregime şi este greu de
admis că ar proveni din resturile menajere ale
aşezării. Prin urmare, presupunem că această
descoperire reprezintă o depunere rituală.

Groapa avea formă circulară (diametru!
de 121 cm şi adâncimea de 122 cm) (Fig.1).
Umplutura gropii prezenta multe resturi de
substanţă organică, arse: cenuşă şi fragmente
mici de lemn ars. Î n partea inferioară a gropii
se afla o aglomerare de bucăţi de lut ars.

Î n mai multe aşezări din epoca bronzului
din Europa de Est-Centrală, s-au mai descope
rit depuneri de oseminte umane. Un schelet
uman întreg, în poziţie chircită, a fost desco
perit într-un cenuşar la Gîndeşti2 (Basarabia).
La Cobâlnea (Basarabia) sub unul dintre
cenuşare, lângă o vatră, alături de mai multe
"biluţe" de lut ars, au fost descoperite două
mandibule umane3. Oase izolate s-au semnalat
şi în unele aşezări ale culturii Noua din Ucraina
Subcarpatică (Loeva, Steţeva4). Recent au fost
semnalate descoperiri de oase umane în
aşezarea culturii Coslogeni (Stelnica
Grădiştea Mare5). Î n vara a. 2000 în aşezarea
culturii Wietenberg Păuleni (jud. Harghita) a
fost descoperită o groapă cu un schelet de
copi16, iar într-un complex apar-ţinând aspectu
lui cultural Ciomortan au fost descoperite lao
laltă fragmente de oase de animale şi umane7.

În umplutura gropii se aflau multiple
fragmente ceramice din epoca bronzului (după
toate probabilităţile cultura Noua), 2 frag
mente de piese de os (o daltă şi un străpungă
tor) (Fig. 2; 3).
Pe fundul gropii la adâncime de 105-122
cm de la suprafaţa actuală a terenului, în partea
sa de nord-vest, sub stratul de cenuşă, într-un
pământ amestecat cu lut ars, deasupra arsurii
negre cu fragmente mici de lemn carbonizat, se
aflau resturile unui schelet uman.
Oasele scheletului nu se găseau în
conexiunea anatomică exactă, ele fiind proba
bil deranjate de rozătoare Din această cauză nu
s-a putut stabili cu certitudine poziţia iniţială
exactă a scheletului. Se pare totuşi că el a fost
depus în poziţie chircită pe stânga şi orientat cu
capul spre sud-est.

Introducerea unor astfel de descoperiri
în circuitul ştiinţific va crea premise pentru o
mai bună cunoaştere a vieţii spirituale a popu
laţiilor din epoca bronzului.

Note
1. Aşezarea a fost descoperită şi cercetată în anii '70 de
regretatul Szekely Zoltân: Szf:KELY Z., Contribuţii privind
epoca bronzului în sud-estul Transilvaniei, în AJuta, VII-IX,
1976-1977, p. 25-36. Din anul 1996 cercetările în această a
şezare au fost reluate de Valeriu Cavruc. Î n prezent este
cea mai amplu cercetată aşezare a culturii Noua din Tran
silvania. VALERIU ŞI GALINA CAVRUC, A$ezarea din epoca
bronzului timpuriu de la Zoltan, în: Angustia, 2, 1997, p. 157
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Fig. 1.

Zoltan, groapa nr. 22.
Materialul arheologic din umplutura gropii nr. 22.
Fig. 3. Materialul arheologic din umplutura gropii nr. 22.
Fig. l.

Fig. 2.

Fig. 2.

Zoltan, la trou no. 22
Le material archcologique du remplissage de la trou

no. 22
Fig. 3.

Le material archeologique du remplissage de la trou

no. 22

RESUME
La trou rituale du sit de la culture Noua de Zoltan
Pendant les ct!rcetations archeologiques sur le chatier Zoltan, la commune Ghidfalău, le departement Covasna, pres des
plusieurs trous (50), on a ete decouverte et cercetee une trou (no. 22) qui contenait un squelette d'enfant. La trou avait une fonne
circuliere (le diametre de 121 cm et la profondeur de 122cm) (Pl. 1 ) .
L'inventaire de la trou est donne des fragments ceramiques de fepoque du bronze (apres toutes les probabiliuJs la eul
ture Noua), 2 fragments des pieces en os (un ciseau et un perr;ant) (Pl. 2).
Au mi/ieu de la trou se trouvait un depot de cendre, sous lequel etait une aglomeration des morceaux d'argile brute.
Le squelette se trouvait de 105 a 122 cm en profondeur, vers le fond de la trou, dans sa partie de nord-vest, sous le strat

de cendre dans la terre melange d'argile brulie, sur le brulage noir avec des petits fragments de bois carbonise.
Les os du squelette ne se trouvaient pas en ordre anatomique exacte, ils etant peut· etre bouges par des rongeurs. De
cette cause il a ete mis dans une position rabourgrite a gauche et oriente avec la tete vers sud-ouest.

Galina Cavruc
Conservator, Muzeul Carpaţilor Răsăriteni
Sf. Gheorghe, Piaţa Libertăţii, nr. 4
Tel: 067/314139
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Date antropologice referitoare la mormântul de copil
descoperit la Zoltan (Cultura Noua)
Î n cursul săpăturilor arheologice efectu
ate în campania anului 1999 la Zoltan, s-a des
coperit un schelet uman izolat.

tregi şi fragmentare, 1 porţiune mică provenind
probabil din omoplat şi una din coxa), clavicula
stângă, 1 falangă, 1 metatarsian.

Scheletul, având un aspect graei), s-a gă
sit într-o stare avansată de fragmentare.

Oasele lungi care au putut fi măsurate
sunt următoarele:
Humerus drept-lungime maximă-1 17 mm;

În cele ce urmează, vom prezenta rezul
tatul analizei antropologice efectuate pe oasele
umane recuperate din mormânt.

Humerus stâng-lungime maximă-1 17 mrn;
Radius drept-lungime maximă-89 mm;

Craniu.

Cubitus drept-lungime maximă-98 mm;

Dintre oasele craniene s-au recuperat
malarul drept şi cel stâng, ultimul în stare frag
mentară, precum şi hemiarcada dreaptă din
maxilarul superior (în porţiunea cuprinsă între
incisivul central si molarul 1 de lapte, dintele
din urmă fiind păstrat în alveolă). Forma bolţii
palatine nu a putut fi precizată. Ca dinţi izolaţi
s-au găsit: 1 molar, 1 de lapte inferior, 3 canini
(2 inferiori, 1 superior), incisivii inferiori şi
superiori.

Cubitus stâng-lungime maximă-98 mm;
Femur drept-are partea inferioară a dia
fizei spartă;
Femur stâng-lungime maximă-150 mm;
Tibia stângă-lungimea maximă-124 mm.
S-a găsit doar unul dintre peronee, cu
capetele diafizei distruse.

Mandibula, relativ robustă, are menton
piramidal proeminent. Măsurătorile efectuate
pe aceasta sunt:

Diagnoza de vârstă.
Prin calcularea mediei între vârsta de
terminată pe baza oaselor lungi şi cea estimată
folosind schema dentară a lui Ubelaker, s-a sta
bilit că copilul de la Zoltan avea circa 2 1/2 ani.

Distanta id-gn = 20 mm;
Înălţimea la nivelul găurii nutritive= 15 mrn;
Grosimea la nivelul găurii nutritive= I l mrn.

Nu am dispus de elementele necesare
pentru diagnoza de sex, dain cauza faptului că
la o vârstă a copilăriei atât de fragedă,
recunoaşterea indivizilor de sexe diferite nu
este posibilă.

Scheletul post-cranian.
S-au recuperat 13 fragmente de arcuri
neurale, 1 corp vertebra!, 6 epifize ale oaselor
lungi, capul sternal şi manubriul, 32 coaste în-
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Fig. 1. The mandible, view from above
Fig. 2. The mandible, lateral view.
Fig. 3. The right humerus, anterior view.
Fig. 4. The right humerus, posterior view.
Fig. 5. The right femur, anterior view.
Fig. 6. The right femur, posterior view.

Mandibula, vedere superioară.
Mandibula, vedere laterală.
Humerusul drept, vedere anterioară.
Humcrusul drept, vedere posterioară.
Femurul drept, vedere anterioară.
Femurul drept, vedere posterioară.

ABSTRACT
The Antropologica[ Data Conceming the Childe Skeletal Remains
Discovered at Zoltan (Noua Cu/ture)
The childe skeletal remains were found within a circular pit. The antropologica/ study of these remains shows that it
was a childe 2 1/2 year.; old.

Dr. Cercetător Alexandra Comşa
Institutul Român de Tracologie
str. Schitu Măgureanu nr. 1
70626 Bucureşti
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Mandibula, vedere superioară The mandible, view[rom above
Mandibula, vedere laterală The mandible, lateral view
-

Fig. 2.

-

- The right humetus, anterior vir.w
Fig. 4. Humcrusul drept, vedere posterioară - The right humerus, posterior view
Fig. 5. Femurul drept, vedere anterionrfi - The rig/11 femur, unterior view
FiJ:. 6. Fcmurul drept, vedere posterioară - The riglu femur, posterior view

Fig. 3.

Humerusul drept, vedere anterioară
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Ceramica cu decor striat de la Costişa şi Deleni

La Costişa a fost descoperită ceramică
cu decor striat care nu forma o depunere sepa
rată; provine, în mare parte, din nivelul Casti
şa, însă fragmente ceramice cu striuri au fost
descoperite şi în nivelul Monteoru, făcând
parte, împreună cu ceramica tipică Costişa, din
construcţia unor vetre Monteoru.

Ceramica cu decor striat a constituit
subiectul mai multor studii. Primul care a atras
atenţia asupra ei a fost N. Vlassal . În 1967, K.
Horedt avansează ipoteza existenţei unei etape
cu ceramică decorată cu striuri care ar putea
sta la baza culturilor din bronzul mijlociu din
Transilvania2. Ulterior, P. Roman va susţine că
în cadrul acestei etape (orizont) pot fi sur
prinse diferenţieri cronologice în funcţie de
modul de realizare al striurilor şi de dispunere
a lor pe corpul vaselor3.

Striurile apar pe vase lucrate din pastă
grosieră, cu pietricele şi mică în compoziţie. Au
fost arse în mediu oxidant având astfel culoarea
brun-gălbuie sau cărămizie; în spărtură sunt
negre, cenuşii sau cărămizii.

Numărul descoperirilor din România
care conţin ceramică cu striuri a crescut în ulti
ma perioadă; există în Banat4, Oltenia5, Mun
tenia6, Transilvania?, cele mai estice puncte
cunoscute până acum fiind Păuleni-Ciuc (jud.
Harghita)S şi Zoltan (jud. Covasna)9.

Există două tipuri de vase care prezintă
acest decor: castroane şi vase-borcan. Castroa
nele, în majoritate de dimensiuni mari (dia
metrul gurii în jur de 30-45cm) au profilul uşor
arcuit; din buză pornesc două tortiţe tubulare.
La câteva exemplare torţile se află sub buză.
Sunt decorate cu striuri neregulate, trasate mai
adânc sau superficial, dispuse oblic sau orizon
tal care acoperă aproape toată suprafaţa vasu
lui. Alte elemente decorative sunt proeminen
ţele grupate câte trei sub buză şi fragmente de
brâu alveolat, dispuse tot sub buză. Fragmente
ceramice decorate cu striuri provin şi de la vase
-borcan. Până acum nu am putut reconstitui
vreun exemplar în întregime. Unele vase au
gura strânsă; altele au gura dreaptă sau uşor
evazată, gâtui marcat. Pântecul pare să fie
bombat (rotunjit). Decorul constă din striuri
dispuse oblic, în mod frecvent, asociate cu frag
mente de brâu alveolat sub buză; este posibil ca
la unele exemplare brâul să fi fost neîntrerupt.
Striurile acopereau, probabil, toată suprafaţa
vasului (fragmente ceramice care provin din
partea inferioară a unor astfel de vase sunt, de
asemenea, decorate cu striuri).

Ceramică cu striuri a fost identificată în
depunerile de tip Costişa de la Costişa şi De
leni-Neguleşti (ambele în jud. Neamt)ID. În aşe
zarea de la Costişa, cercetată în anii 1 959-1960,
1962, A. Vulpe a remarcat că deasupra loess
ului galben se afla un strat brun-gălbui cu ma
terial precucutenian, gros de cea. 0,20-0,35m.
În unele zone ale "Cetăţuii" a fost surprinsă o
depunere subţire, brună de cea. 0,15 m, cu ma
terial Cucuteni A1 ; au fost descoperite câteva
fragmente ceramice Cucuteni AB ce atestă o
locuire sporadică din această perioadă. Nive
lurile neolitice erau suprapuse de o depunere
de culoare brun cenuşie, cu grosimea variind
între 0,10-0,20 m, aparţinând locuirii de tip
Costişa; depunerea Costişa era delimitată de
cea neolitică prin aglomerări de chirpici şi vet
re. Urma un strat de culoare cenuşiu închisă,
de cea. 0,10-0,30 m, asociat cu pavaje de bolo
vani, ce conţinea ceramică Monteoru 1�-lb.
De exemplu, complexul Costişa identificat în
secţiunile VIII-III (resturile unei locuinţe
Costişa, vetre - nr. 6 si 7, vase Costişa) era sup
rapus de pavimente de bolovani şi vetre apar
ţinând locuirii Monteoru ll .

La Costişa şi Deleni, ceramica cu decor
striat a fost descoperită laolaltă cu ceramică
incizată de tip Costişa: ceşti şi amfore decorate
cu triunghiuri haşurate având vârful în jos,
benzi de linii incizate umplute uneori cu pun
cte, linii dispuse în unghi sau sub formă de
"brăd uţ". În depunerea Munteoru de la Costişa
am identificat, deocamdată, do u ă fragmente
ceramice de fnctyră Monlcoru (ICylb) deco

În urma sondajului de la Deleni12, a fost
de
culoa re brun-gălbuic, a cărui gros ime varia
observat un singur n iv e l de locuirc Cosli:;m,

între O, 10-0,20 m.

rate cu

striuri. Fragmentele provin de In

203

www.cimec.ro / www.mncr.ro

o stra-

ANCA POPESCU

chină de dimensiuni mari cu marginea evazată

de puncte, grup de linii verticale incizate între

şi de la un vas cu marginea dreaptă, pântecul

care se află împunsături alungite dispuse simet

bombat; ambele vase au fost lucrate dintr-o

ric. Decorul "dinţi de lup" este prezent şi pe un

pastă fină, cu mică în compoziţie, suprafaţa

fragment descoperit în aJ�ezarea de Ia Piatra

exterioară lustruită, de culoare neagră. Striu

Şoimului-"Deleni". De asemenea, în aJ�ezarea

rile sunt superficiale; în cazul vasului cu mar

de Ia Borleşti, aparţinând tot grupului cultural

ginea dreaptă, ele nu acoperă decât o porţiune

Costişa, au fost descoperite elemente specifice

mică. Ceramica cu decor striat a mai fost des

fazei Monteoru IC3: incizii profunde triunghiu

coperită în nivelurile IC3 ale aşezărilor de la

lare asemănătoare "dinţilor de lup", torţi cu un
4
mic butont .

Cândeşti (jud. Vrancea), Cârlomăneşti, Sărata
Monteoru (jud. Buzău), aparţinând culturii

Prezenţa decorului striat în aşezările

Monteoru dar, tot într-o cantitate redusăn.

Costişa leagă grupul Costişa de manifestările

Succesiunea stratigrafică identificată la

culturale

Costişa este importantă pentru o mai exactă

din

SE Transilvaniei

şi

bazinul

mijlociu al Dunării. În zona Dunării mijlocii,

încadrare cronologică a descoperirilor de tip

"moda" de a omamenta astfel vasele are o du

Costişa; locuirea Costişa a fost suprapusă de o

rată mai îndelungată; însă în SE Transilvaniei şi

locuire Monteoru (1�-lb). Se poate admite

V Moldovei, ceramica cu striuri apare Ia un

existenţa unei perioade de contact între comu

anumit moment ce s-ar plasa, în termenii cro

nităţile Costişa şi Monteoru înainte de stabi

nologiei relative, Ia nivelul descoperirilor de tip

lirea pe cetăţuie a acestora din urmă, încă de la

Costişa-Ciomortan, fazelor Monteoru IC4_r

nivelul fazelor IC4-riC3. Ipoteza ar fi susţinută

IC3• Cultura Monteoru a avut contacte, Ia ni

de descoperirea, în nivelul Costişa, unor frag

velul fazelor IC4.3-IC3, cu grupurile ceramicii

mente de ceaşcă având toartă cu şa şi prag dar

şnurate din Slovacia şi Polonia. Pe baza sincro

decor caracteristic ceramicii Costişa, fragmente

nismului Costişa-Monteoru IC4-3-IC3, ar rezul

de capace decorate cu incizii triunghiulare si

ta că grupul Costişa ar fi parţial contemporan

milare "dinţilor de lup", un fragment decorat cu

cu culturile Nitra (Slovacia), Mierzanowice

incizii paralele verticale umplute cu puncte.

(faza clasică), Strzyz6w (Polonia) şi, implicit, cu

Alte elemente decorative întâlnite în faza IC3 a

fazele timpurie şi preclasică ale cercului cultu

culturii Monteoru dar şi pe ceramica de la Cos

ral Aunjetitz; în date absolute ar însemna 2200-

tişa sunt: linia incizată situată între două şiruri

1950 cal BC.
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Fig. 3. 1-4. Costişa-pottery. 5-10. Deleni-Heguleşti-pot
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Fig. 1 . Costişa-ceramică.
Fig. 2. Costişa-ceramică. Scara 1/4.
Fig. 3. 1-4. Costişa-ceramică. 5-10. Deleni-Heguleşti
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ABSTRACT
The Pottery Decorated in the Besenstrich Stylefrom Costişa and Deleni
The archaeo/ogica/ research in the Cost4a cu/ture seu/ements - Cost4a and Deleni-Neguleşti, reveated an nomerouse pot
sherds decoraled in so-cal/ed Besenstrich sty/e; there are two main types ofvessels: bowls and sack-shaped pots. Cost4a and Deleni
are the mos/ eastem descoveries of this kind ofpottery.

Anca Popescu
Profesoară
Str. Gh. Şincai, nr. 9 bl. 3, se. B, sector 4, Bucureşti
Tel: 094/218110
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Fig. 1 . Costisa-ceramică.
Coslişa-pollef)'·
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Fig. 2. Costişa-ceramică. Scara 1/4.

Costişa-pottery. Scale 1/4.
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Fig. 3. 1 -4. Costişa-ceramică.

1-4.

5-10.

Dclcni-Hcgulcşti-ccramică. Scara 1/4.

Costi.$a-pottery. 5-10. Ddeni-Heguleşti-pottery. Scale
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Spade de bronz din Maramureş

-Piese însoţitoare (majoritatea fragmen
tare): vârf de spadă (nr. 2), 23 de celturi, două
topoare cu aripioare, 83 de seceri, 24 de lame
de ferăstrău (una din două bucăţi), cinci vârfuri
de lance, cinci pumnale, patru cuţite, o brăţară
spiralică, 12 brăţări, un inel, o faleră, un ac, pat
ru pandantive conice, 20 de fragmente de pla
că, 13 bare (una în manşonul de înmănuşare al
unuia dintre celturi), 21 de turte, trei cioturi de
turnare, trei fragmente nedeterminabile, frag
mente ceramice. - Muzeul Baia Mare ( 19491 ) .

Spadele au fost confecţionate în cursul
epocii bronzului într-o cantitate relativ mare, în
categorii variate, într-un timp îndelungat. Da
torită importanţei lor în luptă, în ceremonii sau
ca semne de distincţie, ele au avut o valoare de
osebită pentru comunităţile sau persoanele
care le-au deţinut. Spadele au fost analizate şi
prelucrate monografie, pentru diferite tipuri şi
variante fiind stabilite, în parametri în general
acceptaţi, caracteristicile lor de formă şi de de
cor, limitele cronologice între care au fost con
fecţionate şi utilizate, teritoriul lor de origine şi
aria de răspândire, precum şi alte trăsături.

2. Bogdan Vodă.

Depozit (cf. nr. 1 ) . -Vârf de spadă. Cu
răţat de patină, culoarea metalului roşu închis.
Lung. 6 cm, lăţ. max. 2,9 cm (fig. 1, 2)3. - Mu
zeul Baia Mare ( 19492) .

Spadele apărute în Maramureş, la sud
de Tisa, au fost deja repertoriate în lucrări ce
s-au ocupat de ansamblul descoperirilor de
acest fel din România!.

3. Călineşti.

Î ntrucât însă Maramureşul este o unita
te geografică clar individualizată, ce se extinde
şi la nord de Tisa, credem că este necesară a
bordarea concomitentă a descoperirilor din
ambele părţi ale depresiunii, numai în acest fel
putând fi cunoscute unele dintre particulari
tăţile metalurgiei din această regiune şi câteva
dintre obiceiurile de depunere practicate aici.

Descoperire izolată, apărută în jurul a
nului 1 865, cu prilejul arăturilor, pe terenul lui
J. Jurka, aflat în partea estică a satului.
-Spadă cu cupă Ia mâner, cupa neperfo
rată cu marginea deteriorată, partea superioară
ornamentată cu două benzi de linii concentrice,
mânerul, oval în secţiune şi îngroşat la mijloc,
decorat în partea superioară cu benzi de linii,
între care se intercalează un motiv în forma a
celor de brad alăturate, umerii aproape drepţi,
lama prevăzută cu Ricasso şi lăţită mai jos de
mijlocul înălţimii ei, ornamentată cu două
benzi subţiri de linii, care se îngroaşă înspre
vârf, aici fiind însoţite de câte un şir de semi
cercuri alăturate şi de câte un şir de puncte.
Patina verde închis, îndepărtată parţial de pe
mâner. Lung. 55,5 cm, lăţ. max. a lamei 4,4 cm
(fig. 1 , 3)4.

1. Bogdan Vodă.

Depozit descoperit în noiembrie 1980 de
Mihai Mariş Bercea, cu prilejul arăturilor, la a
proximativ 1 ,5 km vest de localitate, pe "Dealul
Sneamăn . Locul de depunere s-a aflat, foarte
probabil, pe creasta dealului, piesele depozitu
lui ajungând Ia locul de descoperire - panta
nord-vestică - în urma unei alunecări de teren.
Bronzurile au fost depuse într-un vas de lut ars,
care s-a spart, din el fiind salvate doar câteva
fragmente. La locul de descoperire s-a efectu
at, în mai 1981, de către 1. Motzoi-Chicideanu
şi G. M. luga, o săpătură de control, prilej cu
care au fost găsite, la mică adâncime în
pământ, numeroase piese:
"

-A fost în colecţia Mihâlyi, de aici a a
juns la Muzeul Baia Mare, de unde a fost trans
ferată, la ordin, la Muzeul Naţional de Istorie
Bucureşti (69 742) .

-Fragment de lamă de spadă, ornamen

4. Călineşti.

tată cu patru şănţuiri verticale, secţiunea rom
boidală. Curăţat de patină, culoarea metalului
roşu închis. Lung. 6,1 cm, lăţ. 3,4 cm (fig. 1, 1 )2.

Descoperire izolată în anul 1981, cu oca
zia unor lucrări agricole, pe malul drept al pâ

râului "Rogoazele", la o adâncime de 0,20 m.

209

www.cimec.ro / www.mncr.ro

CAROL KACS6
-A fost în colecţia Egger din Viena, în
prezent este, foarte probabil, pierdută.

-Partea superioară a unei spade cu cupă
la mâner, cupa, mânerul şi garda puternic dete
riorate, se păstrează o foarte mică parte din la
mă, care are o neiVUră centrală. Lung. păstrată
1 1,7 cm (fig. 1, 4)5.

9-10. Maramureş.

Condiţii de descoperire neprecizate.
Două spade cu limbă la mâner, menţionate de
Hampel, fără vreo precizare cu privire la forma
şi locul lor de păstrarelo.

-Colecţia Şcolii din Călineşti.
5. Coştiui.

Condiţii de descoperire neprecizate,
eventual piesă izolată, găsită înainte de 1892.

1 1. Niznij Bistrij.

-Spadă cu mânerul plin (?) ornamentat.
Patina verde de foarte bună calitate. Lung. 63,3
cm6.

Depozit. Partea inferioară a lamei unei
spade scurte sau a unui pumnal lung, tăiată re
cent, secţiunea lenticulară, tăişurile ascuţite
prin batere. Lung. păstrată 15,9 cm (fig. 2, 3) 1 1 .

-Muzeul Budapesta (colecţia F. Kiss, în
prezent neidentificabilă).

-Piese însoţitoare: două celturi, o turtă
de bronz.
-Muzeul Uzgorod (A-51 1/1).

6. Dragomireşti.

Condiţii de descoperire neprecizate,
eventual piesă izolată, găsită înainte de 1876.

12-14. Onceşti.

Depozit de spade descoperit în primă
vara anului 1988, cu ocazia săpării unei gropi
de mormânt în marginea sud-vestică a cimitiru
lui actual, care se află pe terasa înaltă din stân
ga "/zei", în locul numit Bolteni. Două dintre
spade au fost rupte de descoperitori în mai
multe bucăţi, foarte probabil pentru a stabili
felul materialului din care au fost confecţiona
te, iar a treia a fost uşor deteriorată. După
aceasta, piesele, respectiv fragmentele au fost
împrăştiate Ia locul descoperirii. Ele au fost
strânse de directorul şcolii din localitate şi au
fost păstrate, o scurtă perioadă, în colecţia şco
lară. Mai târziu, descoperirea a fost predată
Muzeului din Sighetu Marmaţiei. În aprilie
1989 a fost efectuată o cercetare a locului de
descoperire, coroborată şi cu o cercetare a unui
sit medieva! 1 2. Cu acest prilej au mai fost găsite
câteva fragmente de spade, precum şi fragmen
te ceramice. Potrivit informaţiilor furnizate de
descoperitori, spadele au fost găsite la adân
cimea de 0,40 m, încrucişate în poziţie orizon
tală. Întrucât descoperitorii au menţionat în
relatarea lor numai două spade, este evident că
anumite amănunte cu privire la depunere le-au
scăpat. Cu toate că acestea nu mai pot fi în
prezent reconstituite cu exactitate, pare totuşi

-Spadă cu lama ruptă?.
-A fost în colecţia Liceului pedagogic
din Sighetu Marmaţiei, în prezent este pierdu
tă.
7. Maramureş.
Condiţii de descoperire neprecizate,
eventual piesă izolată, găsită înainte de 1892.
-Spadă întreagă cu disc la mânerul plin,
discul de formă elipsoidală puternic deteriorat,
prevăzut cu un orificiu, parţial păstrat, mânerul
cu trei neiVUri, lama fixată de mâner cu un cui
de fier modern, partea superioară a mânerului
transformată prin pilire, vârful lamei ascuţit, de
asemenea, după descoperire. Patina verde cu
flecuri, ştearsă pe alocuri. Lung. 46, 2 cms.
-A fost într-o colecţie particulară, în pre
zent este pierdută.
8. Maramureş.
Condiţii de descoperire neprecizate,
eventual piesă izolată, găsită înainte de 1891.
-Spadă cu cup ă la mâner, cupa joasă cu
un b u ton conic, mânerul zvelt cu laturile a
proape drepte, garda cu umerii aproape drepţi
şi terminaţiile obl ice şi ascuţite, p revăzută cu

foarte probabil că spadele întregi au fost
depuse încrucişate, iar alături de ele a mai fost
aşezat un fragment de spadă.

partea i n fer io ară şi alte
două, în poziţie neobi ş nuită, In partea superi
oară, toate m a rc ate de cercuri concentrice,
lama cu secţiunea în trepte. Lung. 51 cm (fig. 1, 5)11•

două cuie de nit în

în

a . Spadă cu cupă la mâner, ru ptă recent
pntru bucăti, cupa relntiv înnltă, prevăzută cu

un orificiu, în m ij loc cu un bu ton conic, orna

mentată

pe suprafata in terioară cu cercuri con-
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-A fost în colecţia Csorba Endre, în pre
zent este pierdută.

centrice şi un rând de semicercuri, pe suprafaţa
exterioară cu o bandă în val, mânerul oval în
secţiune, uşor îngroşat, prevăzut cu trei nervuri
late, registrul său superior ornamentat cu ar
curi de cerc dispuse faţă în faţă, iar celelalte
două registre cu benzi în val, garda cu umerii
arcuiţi şi terminaţiile oblice, ornamentată cu o
buclă de trei linii, deschiderea gărzii semiovală,
lama cu secţiunea lenticulară, prevăzută cu Ri
casso crestate pe ambele laturi, în această por
ţiune decorul constând din câte o linie uşor ar
cuită, fiecare mărginind câte un motiv format
din două capete de pasăre, plasate în şir şi unite
printr-un rând de puncte, în rest decorul este
alcătuit din benzi de şănţuleţe verticale. Tai
şurile puternic deteriorate. Lipseşte vârful, pre
cum şi o mică parte din cupa la mâner. Patina
verde închis cu flecuri mai deschise. Lung. păs
trată 66,7 cm, lung. mânerului şi a gărzii 10,7
cm, diam. cupei 5,4 cm, diam. mânerului 2,8
cm, lăţ. gărzii apr. 5,6 cm (fig. 3, 1 ).

16. Sarasău.

Descoperire izolată din anul 1867, în
locul de descoperire al tezaurului de aur.
-Spadă cu disc la mânerul plin, discul a
proape rotund, cu un orificiu şi un buton cen
tral, mânerul, uşor îngroşat, cu trei nervuri late,
garda deteriorată şi refăcută în epocă modernă,
când s-a şi introdus, pentru o fixare mai bună,
un material din stofă între gardă şi lamă, aceas
ta din urmă fiind scurtată. Patina îndepărtată
încă în secolul 19, culoarea metalului gălbui în
chis. Lung. 43, 5 cm (fig. 1, 6) 1 5.
-A fost în colecţia Mihalyi, acum la Mu
zeul Baia Mare (208).
17. Sârbi.

Depozit (II) descoperit, în condiţii ne
precizate, în anul 1910.

b. Spadă lungă cu limbă la mâner, limba
îngroşată în mijloc, terminată în două coarne,
secţiunea în formă de clepsidră şi patru găuri
de nit (într-una se păstrează cuiul de nit), mar
ginile sale ornamentate cu linii orizontale şi
încrucişate, garda de formă trapezoidală, pute
rnic deteriorată, iniţial cu şase găuri de nit (în
trei se păstrează cuiele de nit), lama în formă
de frunză de salcie şi cu o nervură mediană,
prevăzută sub gardă cu Ricasso crestate pe am
bele laturi, Ia acest nivel fiind ornamentată cu
semicercuri şi puncte, sub acestea decorul con
stând din benzi de linii şi rânduri de semicer
curi şi puncte, care urmează duetul tăişurilor şi
se unesc înspre vârf. Taişurile puternic deterio
rate. Patina verde închis cu flecuri mai des
chise. Lung. 84,3 cm, lung. limbii şi a gărzii apr.
10 cm, lăţ. max. a limbii 3,4 cm, lăţ. lamei apr.
4,5 cm (fig. 3, 2).

-Fragmente de spade (sau pumnale)I6.
-Piese însoţitoare: seceri, vârfuri de lan
ce. Pierdute.
18. Sighetu Marmaţiei.

Depozit (1) descoperit în anul 1941 în
pădurea din Valea Blidarului.
-Fragment de lamă de spadă ornamenta
tă cu patru linii verticale. La unul din capete,
tăişurile au fost lăţite prin ciocănire pentru a se
da fragmentului întrebuinţarea de pumnal. Pa
tina verde închis, parţial păstrată. Lung. 12,6
cm (fig. 1, 7) 1 7.
-Piese însoţitoare: două celturi cu plisc,
două fragmente de celturi de tip transilvănean,
două celturi, dintre care unul fragmentar, cu
manşonul îngroşat şi decor plastic unghiular,
un topor cu aripioare, două seceri cu buton,
una fragmentară, 14 seceri cu limbă la mâner,
cele mai multe fragmentare (una pierdută), o
lamă de pumnal de tip Peschiera, un fragment
de topor cu disc şi spin parţial topit, un frag
ment de turtă în care se distinge marginea unui
celt de tip transilvănean, 21 de fragmente de
turte.

c. Lamă de spadă fragmentară, ruptă re
cent în trei bucăţi, cu o nervură mediană puter
nic reliefată, ornamentată cu şănţuiri verticale.
Patina verde închis cu flecuri mai deschise.
Lung. păstrată 37,6 cm (fig. 3, 3) 1 3.
-Muzeul Sighetu Marmaţiei.
15. Sarasău.

Descoperire izolată din anul 1863, nu
departe de locul de descoperire a tezaurului de
aur.

-Muzeul Sighetu Marrnaţiei (4750).

-Spadă lungă şi latăl4.
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zitele de la Bogdan Vodă şi Sighetu Marmaţiei
1, datarea lor nu întâmpină nici o dificultate.
Cele două depozite conţin câteva bronzuri cu
valoare cronologică ridicată, care le înscriu,
fără dubii, în perioada Hallstatt A, respectiv în
Bronzul târziu 3. Acestea sunt celturile cu
manşonul găurii de înmănuşare drept şi în
groşat, prevăzute cu decor unghiular, precum şi
topoarele cu aripioare, dar tot aici pot fi a
mintite câteva tipuri sau variante de seceri, vâr
furi de lance, pumnale, cuţite, brăţări şi altele.
Î n ceea ce priveşte tipul de spadă Uriu/
Aranyos, căruia îi aparţin cu probabilitate frag
mentele de lamă de la Bogdan Vodă şi Sighetu
Marmaţiei, este de menţionat că perioada sa de
utilizare începe deja în perioada Reinecke
Bronz D, respectiv în Bronzul târziu 224.

19. Solotvino.

- Descoperire izolată în anul 1867, la
marginea unei păduri defrişate, sub rădăcinile
unui copac. Piesa s-a deteriorat în momentul
scoaterii din pământ.
-Spadă cu limbă la mâner, din care s-a
păstrat o mică parte triunghiulară, garda cu pa
tru găuri de nit, lama în formă de frunză de
crin, cu mijlocul îngroşat, ornamentată înspre
tăişuri, vârful rupt. Lung. 50 emis.
-A fost în colecţia Liceului reformat din
Sighetu Marmaţiei, în prezent este pierdută.

În literatură mai este desemnată o spadă
ca provenită din Maramureşl9. Această piesă
nu provine însă în mod cert din Depresiunea
Maramureşului, ea fiind descoperită într-o
localitate neprecizată din zona Bazinului So
meş20.

Mai dificilă este încadrarea cronologică
a depozitului de Ia Niznij Bistrij. Celtul recent
deteriorat (fig. 2, 2) aparţine, probabil, tipului
cu plisc. Masivitatea şi lama lăţită înspre tăiş in
dică că piesa este mai recentă decât perioada
Reinecke Bronz D. Exemplare asemănătoare se
întâlnesc pe un lung parcurs al Hallstatt-ului A .
Celălalt ceh din depozit (fig. 2 , 1 ) face parte
tipologie din seria celturilor de tip transilvă
nean, varianta C25.

Dintre piesele descrise se mai păstrează
cele două de la Bogdan Vodă şi, respectiv,
Călineşti, una de la Niznij Bistrij, trei de la
Onceşti, una de la Sarasău (nr. 16) şi una de Ia
Sighetu Marmaţiei. Dintre spadele pierdute es
te ilustrată doar cea care s-a aflat în colecţia
Egger, dar o descriere relativ detaliată se păs
trează şi pentru una dintre piesele fără locali
tate de descoperire precizată (nr. 7). Numai a
cestea se pretează la analize tipologice şi cro
nologice. Pentru celelalte, amănuntele de for
mă şi decor precizate sunt prea puţine pentru
încadrarea lor mai exactă.

Subvarianta aflată în depozitul maramu
reşean, cea având feţele prevăzute cu suprafeţe
unghiulare menajate, ale căror laturi interioare
sunt unite printr-o linie dreaptă, nu a fost no
minalizată de M. Rusu. De altfel, ea are o frec
venţă mult mai redusă în comparaţie cu sub
variantele cu laturile unghiurilor unite printr-o
arcadă, deşi cronologic este prezentă, de
asemenea, într-un interval larg de timp. Astfel,
exemplare asemănătoare celtului de la Nifuij
Bistrij, mai ales prin linia dreaptă ce uneşte
laturile unghiurilor, se află în depozitele de Ia
Ghermăneşti26, Nicolae Bălcescu27, Drslavice
128, Szentes29. Datarea depozitelor menţionate
se extinde din Reinecke Bronz D până în Hall
statt B.

Fireşte, datorită stării lor fragmentare,
ordonarea tipologică a exemplarelor de la
Bogdan Vodă, Nimij Bistrij şi Sighetu Mar
maţiei se realizează doar cu o anumită doză de
probabilitate. Fragmentele de Iarnă de Ia
Bogdan Vodă şi Sighetu Marmaţiei au fost
incluse printre cele posibile ale variantei Unip
a spadelor cu limbă la mâner de tip Uriu/
Aranyos21, iar vârful de spadă de la Bogdan
Vodă s-a considerat că ar putea proveni de la o
spadă cu mânerul plin22. Fragmentul de lamă
de la Niznij Bistrij, care este lipsit de vreo cara
cteristică mai marcantă, poate fi grupat alături
de cele neclasificabile mai exact.

Având în vedere faptul că celturile de tip
transilvănean pătrund în bazinul Tisei superi
oare mai cu seamă începând cu Hallstatt-ul A ,
depozitul de la Niznij Bistrij n u este, foarte
probabi l , mai vechi decât această etapă. În lipsa
unui element de datare m ai sib'll r, încadrăm,

Remarcăm totuşi asemănarea sa cu frag
mentul din depozitul de la Perişor2\ ambele a
vând secţiunea lenticulară.

deocamdată, depozitul într-un interval mai
larg, şi anume

Datorită contextului bine precizat în ca
re a u apărut fragmentele de spadă din depo-

Hall�tatt A-R.

Categoriei spadclor cu disc şi trei ner
vuri rclicfatc pc mâncrul plin îi apartin piesele
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Europa Centrală dinspre regiunile egeo-ana
toliene36, a avut o îndelungată tradiţie.

de Ia Sarasău (nr. 1 6) şi Maramureş (nr. 7), am
bele lipsite de un alt ornament. Fiind des
coperiri izolate, dar şi deosebite tipologie
de celelalte spade din categoria menţionată, ce
le două piese nu pot fi datate mai exact, ci doar
între limitele în care se încadrează celelalte
spade asemănătoare: Hallstatt A-BJ30,

Chiar dacă spada de la Onceşti este, prin
decorul său, un unicat, ea poate fi totuşi alătu
rată, pe baza caracteristicilor sale de formă,
grupului de spade cu cupă la mâner din estul
Bazinului carpatic, care nu aparţin vreunui
anumit tip37, chiar ţinând seama de tipologiile
mai recent elaborate38. Bogatul decor, precum
şi forma butonului de Ia cupă exclud posibilita
tea apartenenţei exemplarului de la Onceşti Ia
spadele cu cupă la mâner târzii. Câteva dintre
caracteristicile sale o apropie de spadele ce au
fost încadrate de T. Bader în tipul Stoboru39.
Aceste elemente se regăsesc şi pe unele spade
de tip T-V, potrivit tipologiei lui T. Kemen
czei40. Toate aceste piese aparţin fazei HaUstatt BJ41.

Din categoria spadelor cu cupă la mâner
fac parte ambele piese de Ia Călineşti, unul din
tre exemplarele întregi de Ia Onceşti, eventual
şi fragmentul de lamă din acelaşi depozit, pre
cum şi piesa din Maramureş (nr. 8), care s-a
aflat în colecţia Egger.
Spada întreagă de Ia Călineşti este în
cadrată în tipul Marvila, răspândit în nordul şi
sudul Transilvaniei, precum şi sudul Moldovei,
spade asemănătoare provenind şi din Slovacia
şi nordul UngarieP l , iar fragmentul din aceeaşi
localitate este atribuit grupului de spade cu
cupă la mânerul neornamentat, care sunt răs
pândite cu precădere în Transilvania, Ungaria
şi Ucraina Transcarpatică32.

Aceeaşi datare are, foarte probabil, şi
spada cu cupă la mâner, ce s-a aflat în colecţia
Egger. După cum se poate constata din foto
grafia, respectiv desenul păstrat al piesei, spada
dispunea de câteva caracteristici de formă mai
deosebite, în primul rând secţiunea în trepte a
lamei, dar şi de un decor mai aparte. Deocam
dată lipsesc piese analoage exemplarului din
Maramureş.

Spada cu cupă Ia mâner de Ia Onceşti se
remarcă mai ales prin decorul său. Dintre ele
mentele ornamentale, pe alte spade din aceeaşi
categorie se repetă, într-o execuţie identică sau
foarte apropiată, numai bucla de trei linii de pe
gardă şi benzile de şănţuleţe de pe lamă. De
corul de pe cupă şi de pe mâner este unic, deşi
motivele care-I compun: cercuri concentrice,
rânduri de semicercuri şi benzi în val, într-o
execuţie diferită însă, apar şi pe alte spade cu
cupă la mâner. Motivul decorativ cel mai inte
resant de pe exemplarul de la Onceşti este cel
al capetelor de pasăre plasate în şir. Acest mo
tiv, prezent de asemenea în partea superioară a
lamelor, se află şi pe spadele de la Şimleul
Silvaniei şi Podhorany (Podhering)34. Repre
zentarea de pe piesa de la Onceşti este totuşi
ceva mai simplă, deoarece ea constă numai din
două capete de pasăre şi nu este completat de
cercuri şi semicercuri.

Una dintre cele mai interesante piese de
bronz descoperite în Maramureş este spada
lungă din depozitul de Ia Onceşti. Corespon"
dentele ei cele mai bune sunt spadele de Ia
Tiszalăk42 şi Podhorany (Podhering)43. Ele a
parţin grupului estic al spadelor lungi, care au
evoluat în paralel cu spadele de tip GroBau
heim-Kesselstadt, răspândite cu precădere în
vestul Europei44. Perioada lor de confecţionare
şi folosinţă s-a extins pe un lung interval de
timp, ce corespunde cu întreaga perioadă Ha/1statt 845.
Dovezi ale apariţiei spadelor lungi în
estul Bazinului carpatic încă din faza de înce
put a Hallstatt-ului B sunt furnizate de depozi
tele de la Tiszalăk şi Biikkaranyos, unde ele
sunt asociate cu o altă spadă cu limbă la mâner,
asemănătoare celor de tip Locras, precum şi cu
o spadă cu cupă Ia mâner, respectiv cu brăţări,
seceri şi topoare cu aripioare46. Marele depo
zit de spade transcarpatin de la Podhorany
(Podhering) a fost atribuit, de asemenea, aces
tei faze47. Nu este exclus însă, având în vedere
prezenţa în compoziţia sa a unor spade cu cupă

Valoarea simbolică deosebită a motivu
lui este dovedită de prezenţa sa într-un vast te
ritoriu, este adevărat că pe un număr relativ
mic de piese35. Având în vedere apartenenţa a
cestor piese la aceeaşi secvenţă cronologică, ce
corespunde în linii generale cu faza Hallstatt
Bl , este greu de precizat dacă a existat vreo
regiune de origine a motivtJiui capetelor de pa
săre plasate în şir, mai a l es că simbolul păsării
în fel u ri te reprezentări, foarte probabil ca ur
mare a unor influenţe rcecpţionate în în l n::aga

târzii, ca depozitul să fie mai re
strânsă c.IinLre decorul spade 
lor de la Curteni şi "din Dunăre-intre Vnc �i

la mâner
cent1R.
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datează în această regiune din Bronzul tâniu 3,
respectiv din Hallstatt A, când apar, în număr
redus, mai ales în stare fragmentară. Obiceiul
depunerii spadelor s-a practicat aici şi în
Bronzul târziu 4, respectiv în Hallstatt Bl, când
ele apar fie reunite în depozite (Onceşti), fie ca
piese izolate (Călineşti).

Budapesta" şi a celei de Ia Buneşti este o
dovadă că spadele lungi erau în folosinţă şi în
faza târzie a Hallstatt-ului B.
Poziţia cronologică a spadei lungi de Ia
Onceşti Ia începutul acestei îndelungate evo
luţii este fixată de spada cu cupă Ia mâner cu
care se află în asociere şi este confirmată de
descoperirea de Ia Tiszalok.

Cu privire Ia semnificaţia descoperirilor
de spade din Maramureş, datele cele mai si
gure le oferă depozitul de la Onceşti. Poziţia pi
eselor la depunere, numărul lor, dar şi faptul că
spada cu cupă Ia mâner este decorată cu un
motiv simbolic deosebit, iar spada lungă, nefo
losibilă ca armă, este, de asemenea, bogat or
namentată şi a fost folosită, probabil, fie ca în
semn al poziţiei deosebite a deţinătorului ei, fie
în practicile rituale pledează pentru încadrarea
descoperirii printre cele cu caracter cultic. O
interpretare similară poate fi dată şi majorităţii
celorlalte descoperiri de spade din Maramureş.

Dintre spadele descoperite în Mara
mureş, cele de Ia Bogdan Vodă, Niznij Bistrij,
Onceşti şi Sighetu Marmaţiei provin din depu
neri formate din mai multe piese. Câteva dintre
spadele izolate sunt, eventual, depuneri de o
singură piesă. La alte piese de acest fel nu dis
punem de nici o informaţie cu privire Ia condi
ţiile lor de descoperire, astfel că nu pot fi făcute
aprecieri mai ample cu privire la caracterul lor.
Aşa cum rezultă din analiza tipologico
cronologică a descoperirilor din Maramureş,
primele depuneri în care erau prezente şi spade
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LISTA ILUSTRAŢIILOR
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
Fig. 1

Spade din Depresiunea Maramureş. 1-2. Bogdan
Vodă; 3-4. Călineşti; 5. Maramureş; 6. Sarasău; 7. Sighetu
Marmatiei.
Abb. 1 Schwerter aus der Maramureş Senke. 1-2. Bogdan
Vodă; 3-4. Călineşti; 5. Maramureş; 6. Sarasău; 7. Sighetu
Marmatiei.

Depozitul de bronzuri de la Ni.Znij Bistrij.
Der Bronzefund von Ni.Znij Bistrij.
Fig. 3 Depozitul de spade de la Onceşti.
Abb. 3 Der Schwertfund von Onceşti.
Fig. 4 Harta descoperirilor de spade din Maramureş.
Abb. 4 Die Lage der Schwertfunde in der Maramures.
Fig. 2

Abb. 2

ZUSAMMENFASSUNG
Bronzezeitliche Schwerter in der Maramureş
Die in der Maramureş entdeckten Schwerter sind entweder Einzelfunde, wie die Dreiwulstschwerter von Sarasău (Nr: 16)
und Maramureş (Nr: 7), das Vollgriff- oder Griffzungenschwert von Coştiui (Nr: 5), die Schalenknaufschwerter von Căline$ti (Nr:
3-4) und Maramureş (Nr: 8), die Griffzungenschwerter aus Maramureş (Nr: 9-10) und Solotvino (Nr: 19), das Bronzeschwert von
Dragomireşti (Nr: 6) oder gehăren zu einigen Depotfunden: Bogdan Vodă (Nr: 1-2), Niznij Bistrij (Nr: 11), Onceşti (Nr: 12-14)
Sârbi Il (Nr: 1 7) und Sighetu Mannaţiei 1 (Nr: 18).
Der Depotfund von Onceşti enthălt ausschlief3lich Schwerter: Schalenlawufschwert, Langschwert mit Griffzunge und
Klingenframent. Die Lage der Schwerter bei der Deponierung. ihre Anzahl sowie auch die Schwerter selbst sprechen JUr einen kul
tischen Charakter des Fundes. Sehr wahrscheinlich besitzen auch die anderen Schwertfunde in Maramureş dense/ben Charokter:

Cercetător Dr. Carol Kacs6
Muzeul judeţean Maramureş
Baia Mare
Tel. 062-21 1927
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Fig. l Spade din Depresiunea Maramureş. 1-2. Bogdan Vodă;

3-4. Călineşti; 5.

Maramureş;

6. Sarasău; 7. Sighetu Marmaţiei.

Abb. 2 Schwerter aus cler Maratn1Ut!.f Senke. 1·2. Bogdan Vodă; 3-4. Călinqti; 5. Maram�;
6. Sarasău; 7. Sigllelu MurrTUJţiei.
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:Z Depozitul de bronzuri de lo Nii:nij Distrij.

Abb. 2 DeT Bronzefund von Nimij Bistrij.
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Abb. J Der Schwcrtfund von Onr.e�ti.
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Fig. 4 Harta descoperirilor de spade din Maramureş.
Abb. 4 Die Lage der Schwertfunde in der Mara�
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Fortificaţii hallstattiene din judeţul Braşov

tară, intrată în colecţia fostului Muzeu Săsesc
al Ţării Bârsei. Fragmentele provin de la vase
le mari, tronconice, negre la exterior şi lustru
ite, toate cu decor canelat, în ghirlandă. Două
dintre vase au putut fi întregite.

Până de curând, în judeţul Braşov erau
cunoscute 1 16 locuri cu descoperiri databile în
prima epocă a fierului. Dintre acestea, un nu
măr de 1 1 sunt mai mult sau mai puţin prevă
zute cu construcţii defensive. Amploarea aces
tor construcţii împarte cele 1 1 staţiuni în forti
ficaţii posibile şi fortificaţii sigure.

Platourile amintite nu sunt prea mari
(ambele au circa 1 ha), au formă ovală şi bene
ficiază de pante abrupte spre est, vest şi nord.
Atât între ele, cât şi faţă de coama dealului,
sunt separate de două şanţuri succesive, de
mici dimensiuni.

Î n cele ce urmează vom proceda la enu
merarea acestora.
1. Apaţa.

Î ntre această localitate şi Măieruş, în
stânga actualului drum, există două terase bine
profilate, limitate de două pârâiaşe, care, în
sezoanele secetoase, seacă aproape complet.
Cea mai joasă dintre ele, respectiv cea de lângă
şosea, este apărată dinspre est de un şanţ care
în prezent are în jurul a 2 m lăţime şi între 50 şi
75 cm înălţime. Cealaltă terasă, mai înaltă, este
separată de culmea dealului printr-o prăpastie
aproape verticală, înaltă de 3-5 m. Ambele
terase nu însumează mai mult de 3-3,5 ha. Î n
afara ceramicii, databilă la sfârşitul epocii
bronzului, de aici provin şi numeroase frag
mente de la oale mari, negre, cu decor canelat,
sigur hallstattiene. Terenul fiind arabil, plugul a
răscolit mai multe vetre a căror făţuială a ieşit
din abundenţă la suprafaţă, aşa cum s-a întâm
plat şi cu lipitura de perete arsă. Î n lipsa
cercetărilor sistematice, ne ferim a atribui com
plexele respective unei anume epoci, deşi cre
dem că măcar o parte dintre ele aparţin
Hallstatt-ului. Terasele au fost locuite şi anteri
or, dar şi în epoca dacică şi în mileniul 1 d. Hr.
(sec. VIII-X). Suntem înclinaţi să atribuim
şanţul tot primei epoci a fiernlui, punctul putând
fi considerat ca unul din locurile de refugiu
temporar, locuirea permanentă fiind puţin
densăt. Fortificaţie probabilă.

Având în vedere situarea topografică,
respectiv la o înălţime de circa 900 m, precum
şi dificultatea accesului, credem că avem de-a
face cu o mică fortificaţie ce îndeplinea un rol
dublu: de refugiu pentru locuitorii din Valea
Cetăţii sau din actuala vatră a oraşului Braşov,
dar, mai ales, de supraveghere a Depresiunii
Bârsei şi a văii Timişului2. Fortificaţie sigură.
3. Cobor.

Imediat după trecerea dealului ce
desparte satele Jibert şi Cobor, în stânga dru
mului de care, numit de saşii din Jibert Daki
sche Weg, la ieşirea din pădure, există o ridică
tură de teren, delimitată spre sud de un val în
arc, a cărui înălţime nu depăşeşte în prezent 3
m, lat la bază de aproape 5 m. Lipsa cercetări
lor sistematice nu ne permite să afirmăm dacă
valul era dublat de şanţ şi în care parte a valu
lui era acesta. Credem totuşi că el era la exteri
or şi a fost colmatat de aluviunile de pe val,
pentru că dacă ar fi fost la interior s-ar fi păs
trat. Deşi anterior am avansat ideea că valul
poate data şi din epoca bronzului sau din feu
dalismul timpuriu, în urma unor recente
cercetări de teren ne-am format convingerea că
fortificaţia de aici nu poate data decât din
prima epocă a fierului. Nu este exclus ca depoz
itul de bronzuri, descoperit la Cobor în anul
1858, să provină de aici (trei celturi, o brăţară
cu bară circulară în secţiune şi o sabie cu cupă).

2. Braşov.

Î ntre vârfurile Tâmpa şi Goriţa există
două platouri pe care, înainte de cel de-al
doilea război mondial a fost descoperită o can
titate aprcciahilă cte ceramică, toată fragmen-

Suprafaţa incintei nu depăşeşte 3 ha3.
Fortificaţie sigură.
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4. Crizbav.

de podoabă, figurinele zoo- şi antropomorfe, fi
ind argumente neîndoielnice. Chiar dacă aici
nu a existat o fortificaţie hallstattiană, sigur pe
Tipia Ormenişului a fost un punct de suprave
ghere a Oltului, în legătură directă (la vedere)
cu o altă mare fortificaţie hallstattiană de aici.
Suprafaţa sub 1 ha. Fortificaţie probabilă.

Pe Dealul Eroilor (Heldenburg), în in
cinta fortificaţiei dacice, peste care s-a constru
it cea feudal-timpurie, a fost descoperită o can
titate apreciabilă de ceramică neagră, cu ango
bă lustruită, provenind de la vase mari. Nu lip
sesc însă străchinile din pastă gălbuie, cu ames
tec de pietricele şi cioburi mărunţite, precum şi
fragmente de la vase greu de determinat, tot cu
angobă neagră şi lustruită, aplicată pe ambele
feţe, precum şi "fructierele" de dimensiuni
apreciabile, al căror diametru exterior depă
şeşte uneori 40 cm. Unele vase castanii, proba
bil castroane, sunt decorate cu butoni prismati
ci sau alungiţi. Câteva au decor incizat, în un
ghi. Lipseşte total olăria cu decor canelat.

Materialele de aici datează locuirea în
Hallstatt A-B şi Ha mijlociu6.
7. Racoş-Piatra Detunată.

Cercetările sistematice abia începute în
acest punct, situat la numai 800-900 m NV de
Tipia Ormenişului, au pus în evidenţă o intere
santă fortificaţie hallstattiană, a cărei suprafaţă
depăşeşte 3 ha. Sistemul defensiv este compus
din două valuri, unul de dimensiuni apreciabi
le, altul mai mic şi ridicat în faţa acestuia. Î ntre
ele este un şanţ rezultat din excavarea pămân
tului şi a rocii friabile. Ambele valuri sunt în arc
de cerc şi au o lungime de 1 18 m, deşi pentru a
închide complet zona operată, ele trebuiau pre
lungite (măcar de palisade) cu încă 30-40 m.
Faptul că în ambele valuri au fost construite
locuinţe sau săpate gropi, care se detaşează si
gur în Ha B sau aparţinând culturii Basarabi,
fac plauzibilă ridicarea sistemului defensiv de
aici la începutul primei epoci a fierului. Sigur,
incinta a fost dens locuită. Intens locuite au fost
şi majoritatea teraselor dinspre nord-vest şi est.

Ca şi în cazul sitului de la Braşov-Păticel,
credem că ne aflăm în faţa unui punct de obser
vare, de aici fiind vizibilă, dinspre nord, cea mai
mare parte a Depresiunii Bârsei. Datarea locu
irii nu poate fi decât spre finele primei epoci a
fierului4• Suprafaţa sub 1 ha. Fotificaţie proba
bilă.
5. Dacia.

Imediat după ieşirea din sat către Jibert,
în stânga drumului, există un mic dâmb, des
părţit de coama dealului printr-un şanţ care în
prezent este folosit ca drum de care. De la
aceasta până la şoseaua modernă, de pe arătu
ră a fost recoltată o cantitate apreciabilă de ce
ramică neagră, canelată. Faptul că deluşor este
expus din direcţiile opuse şanţului (sud-vest,
nord, nord-est) ne determină să credem doar
probabilă existenţa aici a unei fortificaţii. Ea
este totuşi de presupus, având în vedere depo
zitul de bronzuri descoperite aici (două celturi,
un topor, un cuţit, două fragmente de sabie, un
celt cu gura concavă şi altul cu decor unghiular,
probabil şi un vârf de lance şi altul de săgeată
pe care M. Rusu îl consideră de la Rupea). De
pozitul a fost descoperit în anul 1834 şi se află
în colecţia Muzeului Brukenthal din Sibiu5.
Suprafaţa înconjurată de şanţ; circa 2 ha. For
tificaţie probabilă.

Este una din cele mai strategice fortifi
caţii de pe defileul racoşan al Oltului, sigur în
legătură directă (la vedere) cu aşezările de pe
Tipia Ormenişului şi de pe Dealul VărărieF.
Suprafaţa, peste 3 ha. Fortificaţie sigură.
8. Racoş-Dealul Vărăriei.

Identificată prin cercetări de teren în
anul 1980, aşezarea fortificată de pe Dealul
Vărăriei a beneficiat de cercetări sistematice
abia din anul 1997, anterior fiind făcut doar un
sondaj şi măsurate dimensiunile valurilor şi ale
şanţului. Lungimea valului interior este de a
proximativ 525 m, ca şi a şanţului din faţă. Pe o
porţiune de aproape 200 m acest val este dublat
de un altul exterior, legate fiind prin "casete".
Valul principal urmează o curbă de nivel, sinu
oasă cu înălţi me dependentă de configuraţia

6. Racoş. Tipia Ormenişului.
Cercetările sistematice efectuate aici,
începând cu anul 1 9HO, au condus spre consta
tarea că înainte de ri dicarea complexul ui dacic
fmtificat, dealul a fu:;l i ntens locuit în prima
epocă a fiemlui. Este sigur că u n el e dintre tera
se aufost amcnajnte în acest timp, podelele de
locuinţe, vetrele, uneltele. obiectele de port şi

,

terenului. Diferenţa de nivel între !!aua şan�ului
şi coama valului oscilează între 1 m şi 9-10 m.
Secţiunea practicată în anul 1997 a demonstrat
că valul principal a fost constru it din roca d islo
cată din fata lui (unde a rezu l tat şanţul). acelaşi
material fiin d uti l iza t �i pentru valul secundar,
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pastie naturală, verticală şi adâncă de 5-7 m.
Depărtarea dintre cele două tronsoane este de
circa 575 m, de la tronsonul din est, până la
prăpastie existând încă 150-160 m. Pe nici o
porţiune valurile nu depăşesc înălţimea de 1,20
m şi grosimea de 4 m. Pe partea de nord, şanţul
şi valurile au fost inutile în anumite porţiuni,
defensiva fiind asigurată de panta înaltă (une
ori 7-8 m) şi foarte abruptă, care a fost doar
"corectată" de om. Lungimea totală a aminti
telor tronsoane şi a pantei amenajate se apro
pie de 1 km, suprafaţa incintei putând să depă
şească 15-16 ha. Terasele interioare au lăţimi
între 5-6 m şi aproape 40 m.

exterior. Şi aici a fost reperată o locuinţă săpată
în val, cu materiale care o datează în Hallstatt
ul B. Suprafaţa de peste 20 ha a acestei fortifi
caţii subliniază importanţa, nu numai strategică
a acestei fortificaţii, dar şi pe aceea a unui im
portant centru tribal, cu toate atributele care
decurg din această funcţie. Ea este în imediata
apropiere a teraselor şi a luncii cultivabile a 01tului, ca şi a păşunilor, ceea ce poate să sublini
eze şi rolul economic al aşezării. Lipsa cercetă
rilor sistematice din incintă sau de pe terasele
exterioare, sigur antropogene, fac imposibilă
datarea începutului şi sfârşitului fortificaţiei de
pe Dealul Vărăriei, doar începutul ei în Ha B
fiind sigur (după ceramică). Incinta a fost
locuită şi în LateneB. Fortificaţie sigură.

Puţinele fragmente ceramice, rezultate
din modestele sondaje practicate de noi în anul
1995, par să dateze construcţia defensivă de la
Roadeş-Beia-Archita la începutulprimei epoci a
fierului. Ea a fost, în primul rând, un loc de re
fugiu al mai multor comunităţi învecinate (aşa
cum demonstrează chiar aşezarea identificată
în acelaşi an la poalele dealului, spre sud, pe
ambele părţi ale drumului de câmp Roadeş
Beia). Curios este că mulţi învăţaţi (Gooss,
Marţian, Roska, Horedt etc.) vorbesc de
descoperirile de la Beia şi Archita ca fiind
foarte "apropiate de această fortificaţie"; în
realitate, de-părtarea fiind în unele cazuri de
peste 4 km (în special de pe calea ferată).

9. Roadeş.

Interesul pentru începerea cercetării
fortificaţiei de la Roadeş, fie şi numai sub for
ma unui sondaj şi a unor investigaţii cartogra
fice, s-a datorat faptului că în diferite repertorii
sau lucrări speciale satele Beia (Meerburg),
Archita (Arkeden) şi Roadeş (Radeln) apar cu
câte o cetate. În realitate este vorba numai de
una, confuzia datorându-se faptului că hotarul
extravilanului celor trei sate împarte pădurea
din fortificaţie în trei părţi inegale, marcarea
exactă făcându-se recent, imediat după înce
perea aplicării Legii 18. Estul aparţine Architei
Qud. Mureş), vestul şi o parte din sud ţine de
Roadeş, Beia posedând un ic între celelalte
două (ambele în judeţul Braşov).

Adăugăm că în tradiţia orală din sat,
precum şi în monografia săsească a localităţii,
se vorbeşte de "cetate" în interiorul acestei for
tificaţii, cetate ale cărei ziduri erau construite
din piatră nelegată cu mortar. În aceeaşi mono
grafie se spune însă că ele au fost demantelate
în două ramuri: prima dată la venirea saşilor,
piatra fiind folosită la construirea primelor
case şi a bisericii, a doua oară între cele două
războaie mondiale când s-au organizat adevă
rate "caravane de căruţe", piatra fiind utilizată
la ridicarea a circa 60 de case din actualul carti
er din stânga şi din dreapta drumului ce duce
spre Archita. Locurile acestor demantelări se
văd foarte bine în prezent şi se prezintă sub
forma unei "cariere" de piatră. Nu este exclus
ca aici să fi existat o cetate dacică, aşa cum pare
să probeze ceramica găsită pe platou şi la poa
lele dealului, pe malul stâng al Râului Scroa
fei9. Fortificaţie sigură.

Dealul este situat la nord de sat, are o
altitudine de 802,74 m şi este numit de români
Dealul Cetăţii, iar de saşi Burgberg. Se prezin
tă sub forma unui platou alungit, înconjurat pe
trei părţi (nord, est şi sud) pe terase descen
dente, unele naturale, altele sigur antropogene,
aşa cum par a fi şi cele mai multe dintre cele in
terioare.
Sistemul de apărare constă din două va
luri ridicate pe ambele maluri ale unui şanţ ca
re astăzi se mai păstrează pe o adâncime între
0,80 şi 1,50 m. Un tronson de şanţ şi valuri este
amplasat spre capătul de vest al dealului, tăind
coama acestuia în locul în care aceasta este cel
mai îngust (sub 10 m). Celălalt tronson, com
pus din segmente care îşi schimbă direcţia în
repetate rânduri, este amplasat în părţile de est
şi de sud-est ale platoului. În această din urmă
parte, şan tu l şi valurile nu traversează întreaga
lă �ime a dealului: cu apro a pe 1 20 m inainte de
marginea

sudică, el se

îndrcaplii

10. Teliu.

Cu ocazia prezentării materialelor rezul

tate din cercetările sistematice efectuate în in

:;pre o pră-

cinta şi în

afara
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să se mai fi folosit olivină, aceasta întâlnindu-se
numai acolo). Î n cazul ambelor fortificaţii de la
Racoş se constată că s-au exploatat foarte bine
avantajele oferite de teren, intervenindu-se su
plimentar asupra curbelor naturale de teren.
Arnândouă au avut palisade, aşa cum trebuia să
fie şi în cazul celorlalte, astfel apărarea ar fi
fost aproape total ineficientă.

pomenesc şi câteva fragmente ceramice data
bile în prima epocă a fierului, după cât se pare,
aflate toate în poziţie secundară. Este posibil să
avem de-a face cu un strat de·cultură deranjat
de amenajările dacilor, situaţie în care apreci
erile asupra amploarei posibile locuiri hallstat
tiene sunt greu de făcut. Nu este exclus ca şi o
parte din şanţurile de aici să dateze din prima
epocă a fieruluilD. Suprafaţa nu depăşeşte 1 ha.
Fortificaţie probabilă.

După cum s-a putut observa din text, su
prafaţa acestor fortificaţii este foarte diferită:
de la mai puţin de 1 ha (Crizbav) Ia circa 15-20
ha (Roadeş, Racoş-Dealul Vărăriei). Celelalte
au între 2 şi 3,5 ha. Menţionăm că în calcul s-a
luat numai suprafaţa din incinte. Dacă la aceas
ta s-ar fi adăugat suprafaţa teraselor artificiale,
în unele cazuri intens locuite, ea ar fi fost mult
mai mare, de multe ori îndoit şi chiar întreit
faţă de cea a incintei. Î nsăşi suprafaţa interioa
ră este, în unele cazuri, mai mare, dacă se are
în vedere că măsurată a fost doar cea mărginită
de elementele de apărare şi nu şi cea rezultată
în plus din configuraţia teraselor şi a "denive
lărilor" din incintă.

11. Văleni.

Î n anul 1979 ne-au fost aduse câteva
fragmente ceramice sigur hallstattiene, însoţite
de informaţia verbală că ar fi fost descoperite
pe Dealul Cetăţii. Acesta se află chiar în vatra
satului, în dreapta pârâiaşului ce străbate loca
litatea, şi se prezintă sub forma unei movile uri
aşe (2-3 ha). Partea dinspre sat este abruptă şi
apărată natural, celelalte trei părţi având unul
sau două valuri nu prea înalte (sub 2 m) şi late
de câte 3-4 m, între ele şi în faţa celui exterior
observându-se şi un mic şanţ. Micile sondaje
făcute de noi nu au scos la lumină nici un fel de
material (în afara unor cioburi de la oale mo
derne), ceea ce nu exclude însă posibilitatea ca
sistemul defensiv de la Văleni să aparţină
primei epoci a fierului, nici din vatra satului, nici
din extravilan nefiind cunoscută vreo
descoperire hallstatti-ană.

Î n raport cu această suprafaţă, dar mai
cu seamă în funcţie de locul pe care au fost
construite, poate fi apreciat şi rolul lor în
epocă. Credem că fortificaţiile cu o arie mică,
dar situate în puncte strategice cheie au avut în
primul rând o astfel de funcţie. De la Crizbav
sau de Ia Tampa se putea supraveghea aproape
în întregime Ţara Bârsei, de la Văleni trecerea
din Ţara Făgăraşului în Transilvania, din toate
cele trei puncte de la Racoş defileul Oltului
între Augustin şi Mateiaş.

Î n cazul în care se va dovedi că ea este
datată corect, vom avea de-a face cu încă o for
tificaţie cu dublu rol: de refugiu, dar şi de
supraveghere a căii de comunicaţie dinspre
Ţara Făgăraşului spre interiorul Transilvanieill.
Fortificaţie probabilă.

Deosebit ni se pare rolul a trei dintre for
tificaţiile amintite, anume cele de Ia Roadeş şi
de la Racoş-Dealul Vărărăriei şi Piatra Detu
nată. Prima singură şi celelalte două împreună
puteau fi centrele unor triburi, cu menţiunea că
fortificaţia de pe Piatra Detunată putea fi un
avanpost al celeilalte, în cazul unui atac din
afara Carpaţilor. Cele de la Roadeş şi de la
Racoş-Dealul Vărăriei puteau adăposti şi o po
pulaţie numeroasă, împreună cu vitele şi alte
bunuri, ceea ce nu se putea întâmpla în cazul
celor mici, care erau în primul rând puncte de
veghe.

Î n ceea ce priveşte tehnica de construire
a acestora, detalii sumare se pot da doar în ca
zul celor în care s-au efectuat cercetări siste
matice sau măcar sondaje, toate de mică extin
dere sau aflate abia la început. Astfel, la Racoş
Piatra Detunată, valul este realizat din rocă
locală, sfărâmicioasă, pământ şi piatră; Ia
Racoş-Dealul Vărărăriei, din pământ adus din
apropiere şi folosit, în cantitate foarte mică
,drept liant al rocii dislocate chiar din structura
dealului (olivină); Ia Roadeş, din rocă locală
sfă râm ic ioasă în amestec cu piatră rulată sau
de carie ră şi pământ. Credem că la toate cel e
care nu beneficiază de inform a ţ i a amintită este

Datarea lor pare destul de asigu rat ă ,
atât prin piese l e de bronz descop er i te în ma
joritatea dintre ele (in cele mai multe cazuri în
afara incintclor), cât şi prin ceramică neagră,
<:anelată. Se p o at�: conchide că ap roape toate

de presupus că s-a folosit materialul aflat la
dispoziţie în imediata apropiere. care practic
este cel mai menţ ion a t pentru Racoş- Piatra
Detunată şi Rnadeş (este exclus ca şi la alt ele

au fos t ridicate în faza finală a llallstatt-ului A
şi începutul Hallstatt-ului B.
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Majoritatea fortificaţiilor hallstattiene,
pomenite mai sus, au fost refolosite de daci, de
cele mai multe ori cu arii mult restrânse.

Este posibil ca principala lor funcţie, cea
militară, să se fi diminuat destul de repede, dar
mai ales începând cu răspândirea culturii Ba
sarabi, aşa cum demonstrează nu puţinele lo
cuinţe săpate pe o parte şi pe alta a valurilor,
cum s-a constatat la fortificaţiile de la Racoş.

Note
Credem că nu vom fi acuzaţi de lipsă de modestie dacă pentru toate fortificaţiile vom trimite la propria noastră lucrare:
FLOREA CoSTEA, Repertoriul arheologic a/judeţului Braşov, voi. 1, 1995, vol.II, 1996, unde acestea se vor regăsi cu toată bibli
ografia anterioară.

Resume
Les fortifications hallstattiennes de Sud-Est de la Transylvanie
L'auteur presentet 11 fortifications hallstattiennes de Sud-Est de la Transylvanie, plus precisement de departament de
Braşov. On present le cadre geographique, le systeme de fortification, finventaire archeologique et d'autres aspectes (la surface) qui
contribue a la datation et aux fonctions des fortifications. Apres ces donnes, fauteur partage les fortifications comme suit: les for
tifications probables d'observation (Apaţa, Crizbav, Dacia, Racoş-Tipia Ormenişului, Teliu etc.) et les etablissementsfortifiees sur
res, centres tribaux (Braşov, Cobor, Racoş-Dealul 1/ărăriei, Racoş-Piatra Detunată). Leur commencement tl'edification est propose
a la fin de Ha A et dans la premiere moitie du Ha B.

Cercetător Dr. Florea Costea
Muzeul de Istorie Braşov
Tel: 068/472350
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Spada de fier de la Dobolii de Jos (Aidoboly)

Spada de la Dobolii de Jos (Aldoboly),
corn. Ilieni, jud. Covasna, a devenit de multă
vreme în literatura de specialitate, subiect de
discuţii şi controverse în special cu privire la
datarea şi interpretarea motivelor zoomorfe de
pe mâner şi gardă!. O reluare a discuţiei în
lumina stadiului actual al cercetării mi se pare
oportună, de asemenea şi revederea princi
palelor păreri exprimate de-a lungul a mai bine
de un secol referitor la aceasta piesă de excep
ţie pe care, datorita lungimii ei neobişnuite (în
treaga spadă măsoară 1 12,5 cm), aş fi tentat
s-o numesc mai degrabă "paloş".

Garda este alcătuită din plăci în formă
zoomorfă; se distinge conturul a două feline
(lei?) cu gurile deschise. Aşa cum a dovedit-o
imaginea Roentgen, cele două plăci sunt fixate
prin câte trei nituri în zona superioară a lamei.
Alte şase nituri - câte trei de fiecare parte - ţin
plăcile alăturate (fig. 1!2)6. Cozile animalelor,
încovoiate pe spate, conturează prin acest pro
cedeu omamental, imaginea unei inimi. Corpul
felinelor este decorat cu motive curba-lineare,
cu nervuri crestate, cercuri şi puncte. Şi în cad
rul acestei omamentaţii se poate observa, la
mijloc, motivul ciocului şi ochiului păsării de
pradă încadrat aici în corpul animalului (ciocul
pronunţat curbat formează totodată grumazul
felinei - leului).

Spada a fost descoperită în mod întâm
plător în albia Oltului, în 18692. După toate
aparenţele este o piesă singură, depusă desigur
intenţionat, în apa râului; o aşa numită "depu
nere în râu" (Flussfund) cu scop sacra!. Aşa zi
sele morminte (se spune, de incineraţie) citate
de B. Orbân3 şi pe care se întemeia ipoteza lui
1. H. Crişan, că spada ar fi provenit din inven
tarul unui mormânt de incineraţie4, erau de
fapt, foarte probabil, gropile unei aşezări, după
vasele ilustrate judecând, din epoca bronzului,
şi n-au nici o legătură cu obiectul de faţă.

Lama lungă de 97,5 cm are tăişurile în
cea mai mare parte, paralele. Acestea tind să se
apropie în zona dinspre vârful uşor rotunjit.
Lama este străbătută de o nervură mediană
slab reliefată, flancată pe fiecare latură de câte
trei riie (aşa numitele "riie de scurgerea sânge
lui")(fig. 2/1 ).
Spada se păstrase iniţial în bune condiţii.
Î ntre timp s-a deteriorat în mare măsură. O
serie de detalii, precum ochii păsării de pe bara
antenelor sau adânciturile transversale de pe
marginile mânerului sunt abia sau deloc per
ceptibile. De asemenea, rilele ce flanchează
nervura mediană a Jamei se mai observă bine
doar pe partea superioară a acesteia.

Spada este în întregime din fier. Pre
supunerea lui Childe că mânerul va fi fost iniţi
al placat cu argint5 nu poate fi dovedită.
Acum o scurtă descriere a spadei. Mâ
nerul şi lama au fost forjate dintr-o singură
bucată; doar măciulia şi plăcile gărzii au fost
lucrate separat. Măciulia în formă de antene
are vârfurile asemănătoare unor ghiare. Sub
"ghiara" de vârf se desprinde o proeminenţă a
semănătoare unui ghimpe. Acelaşi tip de proe
minente se distinge şi mai jos pe braţele ante
nelor; aici se observă clar forma unui cioc de
păsare de pradă al cărui cap se conturează în
jurul ochiului realizat printr-un cerc cu punct.
Î ntreaga măciulie anteniformă este prinsă
printr-un orificiu de prelungirea rectangulară a
barei mânerului. Aceasta din urmă este străbă
tută de o adâncitură care conferă marginilor o

Î n ceea ce priveşte interpretatea decoru
lui, toţi au fost de acord să vadă în animalele ce
alcătuiesc garda spadei, o pereche de feline, de
bună seama lei. Nu acelaşi consens s-a obţinut
în descifrarea semnificaţiei decorului măciuliei
anteniforme. Atât Pârvan7, şi mai târziu, Gin
tersB vedeau aici imaginea a doi delfini care se
priveau reciproc. Fettich9 urmat de NestoriO
interpretau vârfurile antenelor ca reprezentând
capetele unor păsări de pradă în poziţie antite
tică. Oarecum similară este şi părerea lui
Rostowtzew care vedea capete de vulturill.
Ipoteza lui Childe, întemcială pe modul de
l'epre?.entare al felinelor, potrivit careia spada
ar fi fosl un import oriental (din Asiria) şi ar fi

grosime bine profilată (fig. 1 /1 ).
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trebuit datată în prima jumătate a mileniului 1
a. Chr., nu şi-a găsit adepţi; dar şi Childe vedea
vârfurile antenelor modulate în forma unor ca
pete de păsări de pradă12.

utilizat şi în constructia mânerului spadei din
kurganul 401 de Ia Zurovka (fig. 2/2)19. Pe de
altă parte, printr-o forjare fină şi asociată cu
gravare s-au realizat mânerele akinakes-Ior din
fier din turn. 44 de Ia FerigiJe2D (Costesti, jud.
Vâlcea) (fig. 2/4) sau turn. 9 de Ia Tigveni, jud.
Argeş21 şi tot aşa, mânerele spadelor cu antene
de Ia Cepari, jud. Argeş22 (fig. 2/3), poate şi
Găiceanca, jud. Bacău23. Deşi mai superficial
redat, desenul mânerului acestor akinakai se a
propie tipologie de cel al spadei de Ia Dobolii
de Jos, care însă era mai bine reliefat.

Personal mă alătur părerii Meljukovei13
care distingea în forma măciuliei motivul ghia
relor şi al ochiului ager, tălmăcit de Grakov ca
fiind cel al loviturii precise în simbolistica sciti
că14. Acest motiv nu trebuie confundat cu mo
tivul "păsării de pradă" (bird of pray), frecvent
în aria circumpontică. Spre deosebire de spa
dele-akinakes din grupul Cepari-Găiceana ale
căror antene se termină în capetele unor păsări
de pradă în poziţie antitetică15, motiv pe care
Meljukova îl consideră de origine siberianăt 6,
asocierea capului de pasăre de pradă cu ghia
rele este un simbol mai rar, întâlnit mai ales în
zona Niprului mijlociu11. Î n cazul de faţă, dacă
măciulia este privită în sens invers, atunci
motivul respectiv apare reconstituit altfel:
lângă mâner se disting bine cele două capete de
pasăre de pradă, dar prinse de Ia baza antene
lor; acestea din urmă, prin aspectul lor, repre
zintă ghiara răpitoarei. Este un simbol al statu
tului de conducător, al puterii sociale a pose
sorului spadei şi reflectă totodată eficienţa lovi
turii pe care arma o poate pricinui. Mai mult
decât alte piese din aria nord-pontică, unde
motivul este redat mai stilizat, pe spada de Ia
Dobolii de Jos imaginea se arată foarte realist
reprezentată.

Cu alt prilej am arătat cât de dificilă este
o clasificare tipologică a spadelor/respectiv
pumnalelor care, generic, se cuprind în noţiu
nea de akinakes (termenul, de sorginte iranică,
desemnează de fapt o spadă scurtă, de multe
ori bogat decorată, aşa cum apare în repetate
rânduri în iconografia persană; în texte
Xenophon, Anabasis, I, 2.27; 1, 8.29 şi Herodot
VIII, 120 - semnifică mai ales o reprezentare a
ierarhiei social-militare sau are o funcţie culti
că; denumirea de pumnal akinakes reprezintă
un concept doar în limbajul arheologic; de ase
menea, spade lungi ca cea de Ia Dobolii de Jos
n-ar trebui să se cuprindă în noţiunea de aki
nakes în sens strict). Principala dificultate con
stă în alegerea criteriului de clasificare: fiecare
din cele trei părti componente măciulia, mâ
nerul şi garda - îşi are propria ei tipologie. Pe
baza relaţiei forma măciuliei - forma gărzii am
împărtit cele circa 80 de akinakai (atâtea
număram în România în anii 80; astăzi cifra lor
depăşeşte deja 100 de exemplare) în cinci gru
pe formale. Exemplarul de Ia Dobolii de Jos
reprezintă, în această clasificare, un caz de
excepţie din grupa a V-a24.

Aşa cum am expus mai sus, în descrierea
gărzii zoomorfe se poate observa şi aici reve
nirea obsesivă, în formă stilizată, a motivului
capului păsării de pradă, poate şi ghiara, capul
acesteia formând totodată grumazul felinei
(fig. 111).

Aspectul aparte al spadei de faţă explică
şi ezitările cu privire Ia datarea ei. Atribuită ini
ţial evului mediu25 sau epocii migraţiilor26, a fost
prima oară încadrată în epoca "scitică" de
HampeJ27. Fettich o data între 450-350 a. Chr.,
deşi din discuţia dusă în lucrarea sa ar fi rezul
tat o cronologie mai timpurie28 . Rostowtzew şi
Nestor presupuneau influenţe din partea spa
delor lungi celtice şi o datau în Latene29, Dato
rită lungimii neobişnuite, chiar şi Ginters so
cotea spada de Ia Dobolii de Jos mai târzie

Dacă din punctul de vedere al formei
măciuliei şi a gărzii zoomorfe spada de faţă nu
şi găseşte pereche în aria carpato-dunăreană şi
poate fi categorisită ca o piesă de excepţie, de
formă singulară, o comparaţie cu alte exempla
re, mai ales din ţara noastră, poate fi totuşi
făcută pe baza formei mânerului. Cea mai
apropiată analogie o găsim în mânerul pum
nalului din M4 de Ia Mărişelu, jud. Bistrita
Năsăud. Construcţia părţii de mânuit a armei a
fost lucrată într-un mod singular: pe bara de
fier a mânerului a fost supraturnată, sau fixată
mai degrabă, o învelitoare din bronz lu crată
separatii! (fig. 2/5 ) . Aceasta din urmă, era mo
delată într-un mod asemănător mânerului
spadei de la Doholii de Jos, care însă a fost luc
rat din fier prin forjarc. Acelaşi procedeu a fost

decât grupul de akinakai scitici pe care-I data în
secolele V-III a. Chr30. Mai aproape de adevăr
o situa Pârvan, care, chiar dacă argu men t el e lui
provenite din interpretarea ante.ne.lor
în formă

ca

fiind

de delfini s-au dovedit incorecte, con
sidera piesa de fată un produs local sub influ
enţa unor elemente cimmern-greco-iranice, la
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o dată ulterioară orizontului tezaurelor de la
Mihalk6w, Dolj sau Fokoru, ceea ce presu
punea o datare în jur de 500 a. Chr3!. Melju
kova situa spada în perioada secolelor V-W a.
Chr., comparând-o cu mânerul unor piese din
spaţiul nord-pontic şi totodată recunoscând, în
desenul felinelor de pe gardă, anumite asemă
nări cu cel de al plăcilor de harnaşament din te
zaurul de la "Craiova", datat în general în sec.
W a. Chr32. Ulterior Vasiliev s-a arătat înclinat
să dateze piesa de faţă tot pe consideraţii stilis
tice, în a doua jumătate a secolului al VI-lea a.
Chr33.

Datarea piesei aici studiate a fost văzută
în relaţie cu grupul central-transilvănean de
epocă "scitică"35, pe care trebuie să-I numim
grupul Ciumbrud, o denumire neutră, fără im
plicaţii etnice. Cum se ştie, cronologia acestui
grup cultural, constituit exclusiv din descoperiri
funerare, a fost diferit apreciată: pentru Vasi
liev intervalul de timp cuprinde doar secolul VI
şi prima jumătate a secolului al V-lea a. Chr. 36,
pentru mine data de început se situează în jur
de 650 a. Chr31. În ceea ce priveşte spada de la
Dobolii de Jos, se cuvine precizat că locul de
descoperire se află oricum în afara grupului
Ciumbrud şi, în stadiul de faţă, nu sunt date su
ficiente care să permită conturarea unui grup
cultural la sfârsitul Hallstattului în sud-estul
Transilvaniei. Cu alte cuvinte, piesa de faţă
poate fi în egală măsura pusă în legătură atât cu
grupul Ciumbrud cât şi cu grupurile din Sub
carpatii de curbura-Ferigile şi Bârseşti. Mai
ales apropierea geografică faţă de aria acestui
din urmă aspect cultural ne îndreptăţeşte să
presupunem o relaţie în această direcţie. Şi în
necropola de la Bârseşti, jud. Vrancea, s-au
aflat patru akinakai, dintre care unul cu antene
simple (amintim că şi aceast grup cultural din
Sudul Moldovei se cuprinde în intervalul circa
650-450 a. Chr. ps.

În ceea ce mă priveşte m-aş fi alăturat
părerii Meljukovei, bazându-mă în special pe
analogia cu akinakes-ul din kurganul 401 de la
Zurovka şi pe contextul spadei scurte din turn.
5 din necropola de tip Ferigile de la Cepari;
prin urmare propuneam o datare în jur de 500
sau în prima jumătate a secolului al IV-lea a.
Chr34.
Problema datării unor piese de excepţie,
precum cea de faţă, ridică însă probleme strâns
legate de funcţia unor astfel de arme (după
cum am sugerat mai sus, spada de la Dobolii de
Jos aparţinut unui personaj din aristocraţia tri
bală, probabil unei căpetenii şi reprezenta în
primul rând statutul social al deţinătorului şi în
al doilea rând o armă eficientă în luptă; s-ar
putea chiar ca acest al doilea element să nici nu
fi fost avut în vedere. În asemenea cazuri tre
buie luat în consideraţie un anume decalaj între
data realizării piesei şi data depunerii. În cazul
de faţă această chestiune nu se poate pune de
sigur direct, fiind vorba de o depunere izolată.
Dar analogiile prezentate mai sus ne înfăţi
şează un spaţiu cronologic foarte larg: de la
sfârsitul secolului al VII-lea (Mărişelu) pâna
spre mijlocul secolului al V-lea (Zurovka). Orice
moment din acest interval se poate potrivi deci,
în principiu, pentru data confecţionării exem
plarului de faţă. Doar dacă se iau în seamă con
sideraţiile stilistice ale modului de realizare a
gărzii feliniforme s-ar părea că o datare spre
sfârşitul perioadei de mai bine de 150 de ani,
amintită mai sus, ar fi mai convenabilă. Dar cât
de consistente sunt asemănările plăcilor gărzii
cu aplicile de harnaşament de tip "Craiova", Pe
retu, Agighiol etc.! ? Răspunsul nu poate fi
decât ezitant şi, socot, ar fi imprudent să le
acordăm valoarea unui criteriu temeinic pentru

Din această scurtă discuţie rezultă, cred,
că a încerca o datare mai restrânsă a spadei de
faţă este o acţiune sterilă. Tot aşa consider
orice speculaţie cu privire la o atribuire etnică
anume a deţinătorului ei. Deşi în literatura ci
tată mai sus referitor la spada de la Dobolii de
Jos s-au formulat şi ipoteze asupra atribuirii et
nice-propietarul va fi fost, fie un scit, fie un lo
calnic-asemenea presupuneri nu pot avea nici o
şansă de a fi demonstrate. Astfel de exemplare
fastuoase, de "paradă", sunt apanajul elitelor.
Ele reprezintă totodată un element de recu
noaştere a statutului social al posesorilor indi
ferent de apartenenţa etnică, prin opoziţie cu
rangul celorlalţi luptători, care, rândul lor erau
ierarhizaţi pe mai multe trepte sociale. Sunt de
părere că toate piesele ce se includ în noţiunea
akinakes, în înţelesul atribuit de arheologi (deci
pumnale, spade scurte, dar şi spade lungi ca cea
de faţă), reflectă, prin excelenţă, rangul social
al deţinătorilor. Dintre luptători se desprindea
o elită care se recunoştea ca atare pe plan
supraregional şi supraetnic. În aria circumpon
tică, aşa numitul echipament irano-scitic, care

încadrarea crono l ogi că a spadei de la Dobolii
de Jos.

includea de multe ori cunoscuta "triada scitică"

( akin akes �i arc cu săge�i Lipice1 piese <.le
harnaşumenl şi elemente de arlă animalicră
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mai mult sau mai puţin stilizată), constituia în
special semnul de recunoaştere a apartenenţei
la această elită militară.

maţilor din aria Marii Caspice, spadele lungi de
fier sunt relativ frecvente42. Prin urmare, carac
terul singular al spadei de la Dobolii de Jos, nu
este conferit nici de lungimea ei, nici de forma
mânerului şi a capătului anteniform, ci doar de
garda zoomorfă pentru care, deocamdată, nu
se găsesc analogii apropiate.

A căuta deci o relaţie de ordin etnic pen
tru astfel de descoperiri este o treabă inutilă şi
chiar dăunătoare prin concluziile eronate la
care s-ar putea ajunge. Î n această vastă arie cir
cumcarpatică, spade lungi, ca cea de la Dobolii
de Jos, nu sunt necunoscute. Vasiliev şi Melju
kova citau un exemplar de lux găsit la Karmir
Blur (Teisebani, în Urartu), datat la sfârşitul
secolului al VII-lea a. Chr39. Tot din această
vreme datează şi spada lungă de fier dintr-un
mormânt de la Imirler din nordul Anatoliei40.
Din aria nord-pontică aş aminti, în primul
rând, spada lungă de fier găsită în inventarul
mormântului din turn. 4, "Starsaja Mogila",
lângă Aksjutincy, pe Niprul mijlociu, care
datează mai degrabă de la sfârşitul secolului al
VII a. Chr41 . Şi în ţinuturile zise ale Sauro-

Î n cuprinsul ariei circumpontice, deşi,
cum spuneam, se desprinde un port specific
aristocratic, se observa influenţe, predomi
nante în anumite zone şi la un anumit moment.
Ele se difuzează cruciş: din aria nord-pontică
spre sudvest şi sudest, mai ales în sec. VI a. Chr. ,
când puterea scitică se afla la apogeu; din aria
est balcanică, începând cu sec. V, când se dez
voltă regatul tracilor odrişi, etc. Dar peste toate
domină o puternică influenţă orientală, iniţial
asiro-urartiană, iar începând cu sec. VI a. Chr. ,
odată cu creşterea puterii imperiului ahe
menid, o influenţă medo-persană.
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oberei'ja, Kiev, 1 968, p. 24 urm., pl. 1-4. Cf. şi un akinakes
lung de 1 10 cm de la lziumovka (A SKORII, Archeologija
Kiev, 36, 1981, p. 19).
42. M. G. MoSKOVA, MIA, 1 15 (1962), p. 216 (se citează
spade de peste 100-105 cm lungime, fig. 10/5; 1 1 etc.).
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Zusammenfassung
Das Eisenschwert von Dobolii de Jos (Aldoboly)
Vorliegendes Schwert wurde vom Verf. im PBF VI, 9 (1990) Band bereits behandelt. Hier wird in mter Linie der
Prunkcharaker dieser Waffe hervorgehoben, der den hohen Rang und die Wurde des Besitzers bezeichnet. Dieser widerspiege/t
zugleich den Identifikotionszeichen einer Stammeselite, die sich uberregional und uberethnisch im 7.-5. Jh. v. Chr. im circumpon
tischen Bereich herausgebildet hat und deren Mitglieder sich dieser zugehărend gegenseitig erkannten. Die Typologie der Griffpartie
zeigt, dass derartige Sonderstucke in der obenerwiihnten Zeitspanne nicht priizise datiert werden konnen, obwohl eine Zeitstellung
um 500 ader in der ersten Hiilfte der 5. Jh. a/s "serh wahrscheinlich", sowoh/ von mir wie auch von anderen (Meljukova) angenom
men wurde.
-

Acad. Prof. Dr. Alexandru Vulpe
Str. Henri Coandă, nr. 1 1 , cod 7 1 119, sector 2, Bucureşti
Tel/Fax: 01/6503410
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l<'lg. 1. Spada de fier de la Dobulii de Jos.
Fig. 1. Das Eist>nsrhwt>rt vnn nnhnlii dP. las.
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Spada de fier de la Dobolii de Jos

.. .

Fig. 2.

Spade de fier. 1. Dobolii de Jos. 2. Zurovka. 3. Cepari. 4. Ferigile. 5. Mărişelu.

Fis. 2. Die Eiesen.rchwerten.

1. Dobolii de Jos. 2. Zurovka.

3. Ce!'ari.

4. Ferigile.
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ORIGINAL ŞI IMITAŢIE ÎN CULTURA MATERIALĂ
A GETO - DACILOR.
BOLURI CU DECOR ÎN RELIEF

ea existând posibilitatea influenţei directe a
supra producţiei indigene, iar pe cea a bolurilor
ateniene varietatea motivelor decorative ce le
împodobesc şi nu în ultimul rând accesul mai
uşor la bibliografia în care sunt tratate.

Influenţa pe care a avut-o spaţiul medi
teranean, în special prin intermediul coloniilor
greceşti din Pontul Euxin, asupra teritoriului
locuit de daco-geţi este binecunoscută, relaţiile
civilizaţiei geto-dace cu lumea elenistică sus
citând interesul multor specialişti.

Forma bolurilor originale este globulară
cu buza uşor invazată sau marcată printr-o re
liefare la trecerea spre partea hemisferică. Pas
ta din care au fost confecţionate este de bună
calitate, acoperită cu firnis de diferite nuanţe,
de la gri la negru închis, cu luciu metalic, ce are
uneori reflexii verzi-albăstrui. Baluri arse oxi
dant cu firnis roşu-maroniu se întâlnesc rar.
Grosimea pereţilor este cuprinsă între 3-4 mm.
Ornamentul este dispus pe trei registre: meda
lion, decor central şi bandă, fiecare având mo
tive caracteristice.

Unul din domeniile asupra căruia s-au
făcut simţite aceste influenţe şi pe care îl vom
trata parţial în studiul de faţă sunt vasele cera
mice, în cazul lor constatându-se atât pătrun
derea pe cale comercială a unor forme de vase,
cât şi imitarea lor, mai mult sau mai puţin
fidelă de către meşterii geto-daci.
Ne vom opri aşadar la un segment din
acest vast domeniu şi anume la balurile cu
decor în relief şi vom încerca o departajare a
influenţelor venite din lumea elenistică de ceea
ce este considerat a fi original, specific spaţiu
lui locuit de geto-daci. Vom încerca să sesizăm
în ce măsură meşterul olar geto-dac rămâne un
imitator fidel al modelului sau se desprinde de
acesta, intervenind cu detalii în modelarea
formei şi executarea decorului, piesele sale
conturându-se astfel ca o grupă aparte în cad
rul grupei generice a bolurilor deliene.

Registrului central îi sunt caracteristice
următoarele grupe de motive decorative: re
prezentări de divinităţi ( Artemis, Apollo, Pan
etc.)4; scene de luptă5; scene idilice (satiri fu
gind cu cratere în mâini sau dansând, eroşi că
lărind delfini, perechi de capre stând în picioa
re în jurul unui crater)6; decoraţii vegetale
(frunze şi flori de lotus, frunze de lotus alter
nând cu cârcei de viţă-de-vie, flori şi frunze )7;
decor geometric, în principal în reţea şi
piramideB; decor "long petal style" cu petale ce
pornesc de la medalion şi se termină sub buză,
simplu sau altemând uneori cu şiruri de perle
sau linii încrustate terminate cu frunze de pal
mier9.

Am considerat necesară o descriere de
ansamblu a originale înainte de a trece la pre
zentarea amănunţită a celor de imitaţie şi acea
sta pentru a vedea în ce măsură ultimele res
pectă tehnica de confecţionare, forma, dispu
nerea decorului rezervând câteva pagini anali
zei comparative a motivelor decorative.

Î n medalion sunt reprezentate de regulă
rozete simple duble cu şase, opt, nouă sau zece
peta)eto, capul Gorgoneill sau sunt Iise, marca
te doar de cercuri în relief sau incizate12. Pe un
singur exemplar, descoperit la Histria, este re
prezentat un cap de femeie imitând un tondo
alexandrin 13.

Menţionăm că am folosit ca termen de
comparaţie balurile descoperite în cetăţile
pontice Tomist şi Histria2 şi balurile caracteris
tice stilului West Slope, descoperite la Atena3.
Am ales aceşti termeni aleatoriu fără a
avea certitudinea că balurile originale, destul
de puţine descoperite în Dacia, ar putea pro
veni tiin centrele amintite. Au argumentat ale 

Randa, de regulă este un chenar asemă
nător unei diademe in care sunt dispuse motive
variate: ghiloşe (orn am en t constituit din linii
fin gravate, drepte sau ondulntcl4), timbrate cu

gerea bolurilor descoperite la Tomis şi Histria
vccin:i l a ten acestor oTaşe cu lum�:a geto-daeilor
:;;i legâturilc comeTcialc tlirectc întreţinute cu
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şiruri de spirale duble, şiruri de spirale alergă
toarel5 sau înconjurate de rozete duble, delfini,
ove şi semiove, melci16.

A. Forma

Î n funcţie de formă cupele getice de tip
delian se pot împărţii în două categorii:

Revenind la boturile de imitatie, vom fa
ce o descriere amănunţită a lor, în paginile
următoare, menţionând, după caz, asemănările
şi deosebirile faţă de boturile originale.

- cupe conice cu umăr (Pl. 1/24-29);
- cupe semisferice asemenea unei calote
(Pl. 1/32-39).

1. DETALII TEHNICE
Tehnica de confecţionare a bolurilor ge
tice rămâne tributară lumii elenistice. Datorită
decorului în relief, confecţionarea lor necesita
o tehnică de lucru specială fiind modelate în ti
pare pe roata olarului.

Elementul distinctiv este umărul carac
teristic, în special, cupelor conice. Forma semi
sferică se apropie cel mai mult de prototipuri.
Din punctul de vedere al frecvenţei cele mai
numeroase sunt cupele conice.

Î nainte de modelarea propriu-zisă a cu
pei, trebuiau confecţionate tiparele. Exem
plarele descoperite la Crăsani17, Popeşti18,
Zimnicea19, lasă să se înţeleagă că erau făcute
din lut şi puteau fi alcătuite dintr-o singură bu
cată sau mai multe bucăti prinse între ele20.
Decorul, în negativ, aplicat pe tipar este reali
zat cu ajutorul unor stampile cu motive decora
tive. Î n Dacia asemenea ştampile nu sunt ates
tate arheologic, dar în lumea elenistică (în ate
lierele ateniene de exemplu) acestea sunt pre
zente21. Motive identice ca realizare ce se repe
tă pe un bol sau pe mai multe, presupune posi
bilitatea existenţei unor ştampile cu motive ca
re erau folosite în diverse combinaţii la reali
zarea decorului de pe tipar şi în atelierele geto
dacilor.

Detaliile ce ţin de modelarea umărului şi
buzei cupelor celor două categorii constituie
elemente ce permit încadrarea tipologică în
funcţie de profil. Am încercat, în funcţie de ma
terialul avut la dispoziţie pentru analiză, să sta
bilim o încadrare tipologică ţinând seama de a
ceste elemente, urmărind, pe cât a fost posibil,
şi raportul dintre această încadrare şi formele
stabilite.
Tipul 1. Cuprinde cupele a căror profil
mai înalt sau mai scund se arcuieşte lin spre bu
ză. Umărul nu este marcat. După modul de
confecţionare al buzei distingem mai multe va
riante:
1. a) se caracterizează prin buza scobită,
subţire sau îngroşată care poate fi evazată
drept, sau prelungă şi răsfrântă (Pl. 1/24, 30,
31);

Tiparul nu era mai înalt decât chenarul,
iar marginea superioară a cupei era modelată
la roată odată cu finisarea interioară. Pasta din
care erau confecţionate cupele era de bună ca
litate, iar arderea inoxidantă contribuia la rea
lizarea unei culori cenuşii de diferite nuanţe
(de la cenuşiu deschis până la aproape de ne
gru). Pereţii bolurilor getice sunt mai groşi de
cât ai celor elenistice, ajungând pâna la 1 cm,
iar zonele rămase nedecorate erau lustruite.

1. b) cuprinde cupele a căror buză pre
zintă o scobitură la interior (Pl. 1/31);
1. c) este alcătuit din cupe cu buza subţi
ată şi răsfrântă (Pl. 1/30);
1. d) cuprinde cupele a căror buză este
răsfrântă sau formând un pinten (Pl. 1/24);

Cupele getice de tip delian nu sunt aco
perite cu fimis deşi meşterii care le-au confecţi
onat au încercat realizarea acestuia. Pe un bol
descoperit la biserica " Radu Vodă" din Bucu
reşti şi pe un fragment descop eri t la Popeşti se

Tipul 2. Este caracterizat de profilul ar
cuit şi umărul marcat printr-o profilare sau li
nie în relief. Acest tip prezintă două variante:
2. a) Cuprinde cupele a căror umăr se

observă un fel de "mânjclă neagră", dovadă a
strădaniei de a imita firnisul grecesc22.

arcuieşle lin şi buza este răsfrântă (Pl.

1/25, 27-

29, 32);
2. b) Este alcătuit din
umăr este puternic marcat (Pl.
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cupele n cănu
1/27, 37-39)

Original şi imitaţie în cultura materială a geto-dacilor
Tipul 3. Cuprinde cupele ce se caracteri
zează printr-un profil frânt şi buza groasă sau
subţiată ce se răsfrânge în afară (Pl. 1/33-36).

Forma semisferică se apropie cel mai
mult de cea a prototipurilor, în schimb, forma
conică este specifică bolurilor getice. Ca număr
balurile conice sunt superioare celorlalte. Va
riantele 1 a-c ale primului tip sunt caracteristi
ce cupelor semisferice, variantele la şi lb apro
piindu-se cel mai mult de forma prototipurilor.
Tipul 3 caracterizează cupele de formă conică.
Spre deosebire de balurile greceşti, balurile
getice nu au fundul format, medalionul nefiind
niciodată concav.

sau de linii cu aspect şnurat ce au la capete ro
zete şi care se întretaie formând patrulatere
(Pl. 7/10). Pe două boluri descoperite la Po
pesti28 reţeaua este mai complicat realizată. Pe
unul din boluri reţeaua are aspect de romburi
prinSe între ele, fiind constituite din linii ce se
prind de mici pastile dispuse în şiruri orizon
tale, paralele (Pl. 7/6). Pe celălalt bol ea este
alcătuită din linii ce unesc spirale dispuse ne
regulat în câmpul decorului central (Pl. 7/3).
Pe lângă cele două fragmente de la Pa
peşti deja menţionate, mai putem aminti botu
rile cu decor în reţea de la Sighişoara29.
Tipul 3. Decorul bolurilor ce intră în
alcătuirea acestui tip poate fi caracterizat de
denumirea " long patal style" dată de H. A.
Thompson3o decorului similar de pe boturile
deliene descoperite la Atena. În cadrul tipului
3 putem distinge două variante:

Pentru tipul 2 şi varianta ld nu am putut
stabili cu certitudine căror forme aparţin de
oarece fragmentele cu asemenea profil nu per
mit, în general, reconstituirea sigură a acestora.
B. Decorul.

3 a) Cuprinde balurile al căror decor,
format din motive vegetale sau geometrice, se
dispune într-un registru orizontal, dominant,
rezervat pe mijlocul câmpului decorului cen
tral. Printre motivele preferate putem aminti
flori sau boboci de lotus stilizati (Pl. 7/5); pal
mete simple sau flancate de linii cu pastile la
capete sau de bastonaşe (Pl. 7/2, 4, 11-12); şi
ruri de foliole imbricate şi baghete dispuse ra
diar în jurul medalionului central (Pl. 7!7);

Ca şi în cazul bolurilor originale, decorul
bolurilor getice este dispus pe trei registre: me
dalion, decor central şi bandă sau chenar.
Decorul central

Î n funcţie de motivele decorative ce îl al
cătuiesc distingem mai multe tipuri:
Tipul 1. Baluri decorate în întregime
sau în cea mai mare parte (aproximativ 80%)
cu motive dispuse în maniera imbricaţiei sau u
şor spaţiate (Pl. 3!7, 9; 9/1-7). Elementele
folosite pentru realizarea unui astfel de decor
sunt frunzuliţele mai mult sau mai putin stili
zate. Uneori sunt atât de stilizate încât îşi pierd
trăsăturile morfologice şi se apropie, ca formă,
de cea a vârfurilor de săgeţi (Pl. 9/6). Celelalte
motive ce compun decorul central al acestei ca
tegorii de baluri sunt: pătrate şi triunghiuri;
bucle, spirale, boabe de grâu sau palmete de
mici dimensiuni.

3 b) Este caracterizat de balurile a căror
decor central este alcătuit exclusiv din "petale"
ce pornesc direct de la medalion spre marginea
superioară a cupei, drept sau "flombayant" (Pl.
3/10, 4).

Baluri cu asemenea decor au fost des
coperite la Popeşti31 şi Sighişoara32,
Tipul 4. Cuprinde boturile a căror decor
central este alcătuit din combinaţii de motive
geometrice şi vegetale ce pot fi dispuse grupat
pe registre şi panouri, pe tot corpul vasului.
Printre motivele folosite putem aminti: rozete,
palmete, spirale, triunghiuri, pătrate haşurate
sau care înscriu rozete, perle rytoni, pinteni,
frunze de viţă-de-vie, foliole imbricate (Pl. 3/23, 6; 6/1, 4-5; 7/1; 8/1-2, 4, 14) .

Balurile aparţinând acestui tip sunt pre
zente în toate aşezările unde au fost descope
rite astfel de vase. Pentru exemplificare amin
tim descoperirile de la Popeşti23, Sighişoara24,
Zimnicea25, Snagov26, Sprâncenata27,
Tipul 2. Cuprinde balurile a căror decor
central este dispus în reţea. Acesta poate fi
constituit din cercuri concentrice, în relief, ce
pornesc din jurul pastilei ce marchează fundul
spre marginea superioară a bolului şi sunt îm
părţite de linii verticale ce pornesc din junii
ace le iaşi pastile în mai multe registre (Pl. 3/1)

Boluri din această categorie întâlnim în
toate aşezările unde au fost descoperite astfel
de piese: Sighişoara33, Grădistea34 (jud. Bră
ila), Popcşt PS , Tei]6, Sprînccnatn'�7, Oeniţa38,

PolovragPq, Crăsani40.

237

www.cimec.ro / www.mncr.ro

CRISTINA POPESCU
Tipul 5. Câmpul decorului central al
bolurilor cuprinse în acest tip este imprimat cu
monede în relief (Pl. 9/3-4) . Redarea stilizată a
monedelor cât şi aplatizarea reliefului nu per
mit stabilirea cu certitudine cărui tip monetar
aparţin. Foarte probabil să fie vorba de un tip
local (posibil Inoteşti-Răcoasa). Până acum ba
luri cu reprezentări de monede au fost desco
perite Ia Popeşti4 1 şi Snagov.

zigzag. Elementul principal al decorului central
îl reprezintă figuri feminine, de fapt aceeaşi fi
gură care se repetă, aşezată fiecare într-un cad
ru rezervat pe un câmp de imbricaţii. Ele con
stituie grupuri de câte trei, delimitate de câte o
rozetă mare. Personajele sunt reprezentate din
faţă cu picioarele în profil, schiţând paşi de
dans. Figura este clar redată remarcându-se o
chii mari. Pe cap au trei proeminente rotunde
(aureola?) din care pornesc de o parte şi de alta
două şuvite (cozi?) răsucite. Braţele îndoite din
cot se balansează pe lângă corp. Mişcarea per
sondajelor este sugerată de poziţia picioarelor,
de modul în care este redată îmbrăcămintea şi
de cele două şuviţe.

Tipul 6. Este alcătuit din balurile cu re
prezentări zoomorfe. În Dacia sunt atestate si
gur42 doar două baluri decorate cu motive zoo
morfe un exemplar ce provine de Ia Popeşti43
(Pl. 6/2) şi unul de Ia CăscioareJe44 (Pl. 6/3).
Alături de acestea am mai putea încadra
în tipul cinci încă două fragmente de baluri
descoperite Ia Popeşti45. Dimensiunea redusă a
unuia şi reprezentarea foarte schematică de pe
celălalt nu Iasă posibilitatea unei încadrări si
gure ci doar a uneia ipotetice în acest tip. Este
vorba de un fragment pe care par să fie repre
zentate bucranii (Pl. 3/5) şi unul pe care pare să
fie redaţi schematic şerpi (Pl. 3/4).

Pe fragmentul de Ia Căscioarele şi pe
balul de Ia Brad (Pl. 5/5) figurile umane sunt
redate, am putea spune geometric.
În afară de aceste piese pe care persona
jele sunt reprezentate în întregime, întâlnim şi
baluri decorate doar cu anumite părţi ale cor
pului uman pe balul de Ia Sprîncenata (Pl. 5/1)
fiind reprezentate măşti umane iar pe fragmen
tul de Ia Zimnicea palme (Pl. 5/4) .

Tipul 7. Cuprinde balurile cu figuraţie
antropomorfă. Se cunosc astăzi şase cupe cu fi
guri omeneşti descoperite în Dacia, dintre care
două provin de Ia Popeşti46, iar celelalte de Ia
CăscioareJe47, Brad48, Sprîncenata49 şi Zimni
cea50.

Medalionul central constituie un alt ele
ment în functie de care putem clasifica balurile
getice de tip delian. Distingem, tinând cont de
acest element, trei tipuri.
Tipul 1. Cuprinde balurile a căror me
dalion lipseşte, decorul central extinzându-se şi
în zona rezervată medalionului. Este cazul unui
bol cu decor în reţea, descoperit Ia Popeşti51
(Pl. 7/10) sau a unuia decorat cu imbricaţii dis
puse pe patru registre de Ia Ţigmandru52 (Pl.
3/9).

Cele mai reprezentative pentru acest tip
sunt fragmentele descoperite Ia Popeşti. Din
primul bol (Pl. 5/2) se mai păstrează doar un
fragment din partea superioară alcătuit din
marginea răsfrântă, umărul profilat şi o parte
din zona decorului central. Banda este marcată
de linii în relief ce flanchează un şir de butoni.
Imediat sub bandă sunt dispuse trei siluete u
mane dintre care doar una se păstrează aproa
pe în întregime. Zona pieptului fiind reliefată
este de presupus că sunt reprezentate femei.
Corpul este acoperit cu o hlamidă. Mâinile
reprezentate schematic, îndoite din cot cu de
getele răsfirate sunt ridicate în sus. În jurul
capului se observă un şir de proeminenţe care
redau probabil o aureolă. Cele trei figuri nu
sunt identice, poate datorită tiparului stângaci
lucrat. Poziţia picioarelor şi a mâinilor cât şi

Tipul 2. Este alcătuit din bolurile care au
medalionul lis, delimitat de decorul central
prin cercuri concentrice simple sau alcătuite
din foliole imbricate sau marcat prin pastile şi
rozete de diferite dimensiuni. (Pl. 3/1-4).
Baluri cu medalion caracteristic pentru
acest tip au fost descoperite Ia : Grădistea (jud
Brăila)53, Sighişoara54, Popeşti55, Sprîncenata56.
Tipul 3. Este format din balurile a căror
medalion central este clar delimitat de câmpul
decoruh.li central, de regulă prin u nul sau mai

faldurile hlamidei, îndreptate în aceeaşi dire
ctie, spre stânga sugcrează mişcarea de dans.

multe cercuri cuncen tricc �i este uecoral (Pl.
2/1-20). Motivele decnra l ive pol ri: rozete si m 
ple cu patru, �ase opt, douăsprezece sau patru 
sprezece braţe; cu braţele alcătuite din spiralc;
cercuri concentrice dispuse în jurul u nuia cen

,

Celălalt fragment este lucrat mai îngrijit,
decorul fiind mai precis redat (Pl. 5/3). Meda
lionul este alcătuit di n tr o rozetă cu mai multe
brate iar chenarul este fo rmat din linii în
-

-

,
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trai; palmete asezate în formă de rozetă; linii
care împart medalionul în trei sau patru zone,
ce pot rămâne simple sau decorate cu câte o
pastilă sau rozetă; monede; crini; vârfuri de să
geti ce pornesc radiar dintr-o pastilă spre cer
cul care delimitează medalionul.

Motive vegetale
1. Frunzuliţele
Pe originale frunzuliţele sunt de diverse
dimensiuni, redate stilizat dar păstrând trăsă
turile morfologice (se observă foarte bine
nervurile). Uneori conturul lor este foarte bine
marcat64. Acestea pot fi dispuse în maniera
imbricaţiei de regulă în jurul medalionului, pe
câteva rânduri, ca o coroană65, formând
petaJe66, sau uşor spaţiate pe tot corpul vasului
în ordine descrescătoare începând de la meda
lion spre marginea superioară a vasului, cu vâr
furile îndreptate în sus67 sau în jos68, creând
efectul imbricaţiei. Pe bandă sunt aşezate în
poziţie orizontală sau verticală, uşor spaţiate
(Pl. 12/1; 10/1, 3-4).

Acest tip caracterizează cea mai mare
parte a bolurilor geto-dace de tip delian. Ca
exemple putem menţiona pe cele descoperite
Ia Popeşti57, Sighişoara5B, Sprâncenata59, Fun
deni60, Tei61.
Banda sau chenarul constituie cea de a
treia zonă de dispunere a decorului în funcţie
de care putem clasifica balurile deliene.
Tipul 1. Cuprinde balurile fără bandă
sau în unele cazuri marcate de o linie în relief,
simplă sau cu aspect şnurat (Pl. 6/5; 7/3) Î ntâl
nim asemenea cupe Ia Popeşti62.

Cele de pe imitaţii sunt de asemenea sti
Iizate. Uneori îşi păstrează trăsăturile morfo
logice69 dar de cele mai multe ori ajung
dătorită stilizării să se apropie ca formă de cea
a vârfu-rilor de săgeţi. Sunt dispuse în maniera
imbricaţiei pe întreg corpul vasului, arareori în
câmpul imbricaţiei fiind rezervate ovale în care
sunt plasate spirale (Pl. 9/1, 6-7). Atunci când
insotesc alte motive nu se grupeaza numai în
jurul medalionului central ci intra în alcatuirea
diverselor combinatii decorative70 (Pl. 6/3; 8/2,
6, 8). Uneori apar dispuse şi spaţiat creând
efectul imbricaţiei. Î n acest caz trăsăturile mor
fologice se observă mai bine. Pe chenar sunt
dispuse în şir orizontal şi suprapuse.

Tipul 2. Acest tip este caracterizat de
balurile ce au chenarul simplu, alcătuit din
două linii în relief, fără a fi decorat (Pl. 111).
Tipul 3. Este alcătuit din balurile cu
chenarul decorat. Printre motivele folosite
menţionăm: linii dispuse oblic sau în zig-zag,
simple sau cu pastile intercalate; pastile dispu
se într-un şir sau mai multe şiruri paralele sau
dispuse în zig-zag; rozete simple cu patru sau
mai multe braţe; palmete aranjate în maniera
imbricaţiei; vârfuri de săgeţi sau frunzuliţe sti
lizate; valute (Pl. 1/2-23).

2. Frunze de lotus

Baluri cu banda decorată sunt cele mai
numeroase şi se întâlnesc în toate aşezările
unde au fost semnalate asemenea descoperiri63

Acestea sunt dispuse pe piesele originale
în maniera imbricaţiei, în jurul medalionului
central, alternând cu palmete sau cu alte moti
ve, ori singure pe întreg câmpul decorului cen
tral (Pl. 7/5).

III. ANALIZA DECORULUI ÎN COM
PARAŢIE CU CEL AL ROLURILOR ELENIS
TICE.

Î n Dacia se cunoaşte doar un singur
fragment de bol descoperit la Popeşti7', pe care
pare să fie redată, stilizat o frunză de lotus.

Î n paginile următoare vom face analiza
comparativă a decorului cupelor originale şi a
celor de imitaţie fără a ţine seama, în mod spe
cial, de zonele pe care acesta este dispus: decor
central, bandă şi medalion. Vom ţine cont de
zonele mari în care se organizează decorul pen
tru a vedea în ce măsură anumite motive deco
rative corespund unei zone şi dacă există o co
respondenţă între cele preferate pe originale şi
cele de pe imitatii.

3. Palmete
Pe balurile originale acestea intră în al
cătuirea imbricaţiei din jurul medalionului cen
tral alături de alte motive cum ar fi frunzele şi
florile de lotus sau pot decora singure corpul
vasului. Alteori sunt uşor spaţiate alcătuind
decorul central şi în acest caz pot avea aceeaşi
dimensiune sau s� fie dispuse alternativ palme
te mari şi mici (Pl. 12!1)
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Palmetele reprezentate pe balurile de
imitaţie sunt stilizate şi intră în diverse combi
naţii de motive simple sau formând rozete cu
trei (triskeles) sau patru braţe ori pot fi dispuse
în maniera "long petal" {Pl. 7/2, 4, 8, 1 1-12).
4. Viţa-de-vie

Este un motiv frecvent întâlnit pe
balurile originale. Uneori sunt redate realist
vrejuri de viţă-de-vie de care de cele mai multe
ori atârnă ciorchini de struguri, alcătuind mo
tivul dominant al decorului central, fie că por
nesc în raze de la medalion fie că formează
ghirlande. Alteori sunt redate schematic, dar
păstrând trăsăturile morfologice ce permit
identificarea lor (Pl. 1 112).

Motive geometrice
1. Reţeaua

Cea de pe originale acoperă zona deco
rului central şi poate fi alcătuită din benzi late
inserate cu perle sau linii simple ce se întretaie
{Pl. 1 1!1).
Cea de pe balurile de imitaţie acoperă
fie doar zona decorului central fie întreg corpul
vasului, desfiinţând medalionul (Pl. 7110). Ea
poate fi alcătuită din linii cu aspect de şnur ce
se întretaie formând patrulatere; cercuri con
centrice tăiate de linii verticale; pastile şi spira
le unite între ele de linii simple (Pl. 7/3, 6).
2. Pătrate şi dreptunghiuri

În cazul imitaţiilor cunoaştem doar un
singur fragment de la Popesti12 pe care sunt re
date stilizat frunze de viţă-de-vie. După cum se
observă pe fragment este posibil ca acest motiv
să fi reprezentat decorul corpului bolului.

Cunoaştem doar un singur bol original,
de la Tomis77, cu asemenea motive. Buza aces
tuia este rotunjită şi uşor adusă în interior, la
baza este înconjurată de o bandă de meandre
ce formează cruci gamate separate de drep
tunghiuri. Sub aceasta urmează o altă bandă cu
motive stilizatc şi una cu dreptunghiuri sepa
rate de ove.

Motive florale
1. Flori sau boboci de lotus

Pe balurile de imitaţie sunt motive frec
vent întâlnite fie că alcătuiesc singure decorul
central al vasului, despărţite sau nu în registre
de linii verticale sau palmete lungi fie că sunt
întâlnite în diferite combinaţii ornamentale (Pl.
3/9).

Acest motiv este caracteristic bolurilor
originale, niciodată fiind reprezentat individual
ci în diverse combinaţii decorative, cum ar fi
cele alcătuite din palmete aranjate în jurul me
dalionului din care " ies" frunze şi flori de lotus
(Pl. 10/3).

3. Cercul

Pe balurile de imitatie, acest motiv este
realist redat şi dispus în maniera " long
petal"(Pl. 7/5, 9).

Este motivul specific care marchează
medalionul central al bolurilor originale. Ace
sta este de regulă delimitat de zona decorului
central printr-un cerc sau mai multe, în relief,
în care se înscriu diferite motive (Pl. 10/4; 1 1/12; 1211-3).

2. Alte motive florale

Decorul central al unor baluri originale
poate fi alcătuit în întregime din motive vege
tale şi florale. Ele pot porni în vrejuri din jurul
medalionului central sau să fie dispuse în
ghirlandă. Acestea sunt motive caracteristice
atât bolurilor attice73 cât şi celor pontice74.

Î n cazul imitaţiilor un cerc sau mai multe
cercuri concentrice simple pot marca medalia
nul sau poate fi unul dintre motivele care deco
rează zona centrală a vasului. Î n acest ultim caz
se remarcă cercurile alcătuite dintr-o linie cu
aspect şnurat sau din pătrate şi triunghiuri de
diverse dimensiuni.

Pe imitaţii apar destul de rar alte motive
florale în afara celor menţionate până acum, în
afară doar de cazul în care considerăm motivul
reprezentat de o pastilă tăiată în cruce {Pl. 3/2)
sau pe cele alcătuite din cercuri răsucite cu o

4. Spirale

pastilă la mijloc şi rozete cu bTaţele din palme
te, ll�H cum apar pe balurile de la Sighişoara75
şi Pupesti7�> încercări de a reda schematic flori.

Este un mutiv specific chenaTului bolu
rilor elcnislice, fie că intră în alcătuirea decoru
lui acestuia, alături de allc motive sau singure,
fie că timbre ază banda at u nci când este deco
rată cu alte motive (de exemplu mă� Li sau delfi-
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6. Pastile

ni). Sunt simple de cele mai multe ori în fonna
de " S" şi sunt aranjate fie uşor spaţiat fie în
şiruri alergătoare.

Printre piesele originale cunoaştem doar
câteva fragmente de la Histria decorate cu
acest motiv. Pe balurile de imitaţie este un mo
tiv frecvent întâlnit, atât pe medalion şi bandă
cât şi pe peretele vasului. În cazul bandei pot
constitui singure decorul acesteia, aranjându
se într-unul sau mai multe şiruri orizontale
paralele, dar în cazul medalion ului şi al decoru
lui central, acestea au rol de motive auxiliare,
însoţind motivele principale cum ar fi: rozete,
palmete, baghete, bastonaşe. Î n general sunt de
dimensiuni mici şi au fonna rotundă sau ovală
(Pl. 1/2-4, 8-9, 2/4, 9).

Î n cazul bolurilor de imitaţie acest motiv
nu decorează banda şi se întâlneşte în zonele
rezervate medalionului şi decorului central. În
cazul medalionului se dispun, de cele mai mul
te ori, în jurul unei pastile sau spirale mici şi
pot fi combinate spirale de diferite fonne şi di
mensiuni. Î n câmpul decorului central, spirale
de diferite fonne şi dimensiuni se întâlnesc sin
gure, aranjate în maniera imbricaţiei sau ală
turi de alte motive fonnând diverse combinaţii
ornamentale. (Pl. 8/4-6, 9-10, 14)

Motive zoomorfe

5. Rozeta

1. Ţapi sau capre

Dacă spirala constituie motivul specific
bandei, rozeta este motivul specific medalionu
lui bolurilor originale. Rar o întâlnim în zona
decorului central al vasului, cum ar fi de exem
plu în cazul unor baluri cu decor narativ (sec
venţe mitologice sau din epopeile homerice;
scene idilice, erotice sau de luptă) unde are ro
lul de a delimita secvenţe ale acestuia. Î n cazul
bandei nu cunoaştem baluri care să aibă
această zonă delimitată cu asemenea motiv ci
doar baluri a căror chenar este timbrat cu
rozete.

Pe balurile originale aceste animale
intră, alături de satiri, sileni şi eroşi în compo
nenţa unor scene pe care H. A. Thompson78 le
numeşte idilice, scene frecvent întâlnite pe ba
lurile ateniene. Animalele sunt redate realist,
trăsăturile anatomice se disting foarte bine, ne
fiind o problemă identificarea lor (Pl. 10/3).
Î n Dacia cunoaştem doar un singur bol
cu astfel de reprezentări descoperit Ia Crăsani.
Cercetătoarea ce publică piesa în discuţie con
sideră animalele, datorită coamelor şi copitei
bifurcate, tapi79. Pentru aceeaşi identificare se
pronunţă ulterior şi V. SîrbuBo. Alţi autori sunt
de părere că pe balul în discuţie, ar putea fi
reprezentati caiBI.

Ca fonnă rozetele pot fi simple sau
duble, cu şase, opt, nouă, zece ori douăspre
zece braţe. Atunci când apar în medalion pot fi
înscrise într-un cerc sau mai multe cercuri con
centrice, ori pot fi înconjurate de frunze aran
jate ca o cunună.

Animalele sunt redate schematic, nepu
tându-se spune cu certitudine dacă sunt cai sau
ţapi. Coarnele, elementul esenţial al argumen
taţiei cercetătorilor care le-au identificat cu
ţapi, pot fi foarte bine, urechi un pic mai alun
gite. De asemenea fonna capetelor uşor rec
tangulară, trimite la reprezentările de cai de pe
monedele geto-dace. Animalele de pe această
piesă sunt singulare ca mod de reprezentare în
spaţiul geto-dacic. Î n aceste condiţii este greu
de spus cu precizie care a fost intenţia meşteru
lui, de a reprezenta cai sau ţapi (Pl. 6/3)

Î n cazul bolurilor de imitaţie, rozeta
poate apărea în toate registrele decorative.
Doar în zona chenarului şi a medalionului ea
poate constitui singurul motiv decorativ, pen
tru ca în sectorul decorului central să apară ală
turi de alte motive, constituindu-se ca motiv
principal sau doar unul auxiliar (Pl. 1!5; 7!1 ;
3/2).
Ca formă, rozetele de pe balurile getice,
pot fi simple (asemănătoare unor roţi cu spiţe)
sau duble cu patru, şase, nouă, unsprezece,
douăsprezece şi patrusprezece braţe; cu braţele
alcătuite din trei sau patru spirale, ori din trei
sau patru palmete cu vârfurile prinse de o pas
tilă.

2. Păsări.

Motivul este întâlnit atât pe balurile ate
niene cât şi pe cele produse în coloniile pon
tice82 (Pl. 12/1 ). Ele se dispun cu precădere în
zona decorului central alcătuind împreună cu
alte motive (animaliere şi umane) scene idilice.
Păsările sun t r�uatc în repaus sau zburând. Se
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remarcă grija acordată detaliilor, redarea cât
mai realistă a crestei, ciocului şi ochilor unor
păsări ce ar putea fi cocoşi sau şi lebede, aran
jarea cât mai fidelă a penajului (pene mici ce
acoperă corpul şi mari atunci când este vorba
de coadă şi aripi) unor păsări acvatice.

fragmentele descoperite Ia Popeşti unde se
observă strădania de a sugera mişcarea prin
unele detalii. Pe primul fragment (Pl. 5/5) unul
dintre picioarele personajului este uşor îndoit,
mâinile sunt ridicate în sus cu degetele răsfirate
iar faldurile hlamidei sunt îndreptate în aceeaşi
direcţie, spre stânga. Pe cel de al doilea frag
ment (Pl. 5/3) picioarele sunt redate din profil,
unul mai scurt decât celălalt, mâinile îndoite
din cot balansându-se pe lângă corp, cutele fus
tei şi părul răsucit în cozi în jurul capului.

Cele reprezentate pe balurile de imitatie
(pe un singur fragment, Pl. 6/2) sunt redate
stilizat. Cu tot schematismul se observă grija cu
care au fost modelate ciocul şi picioarele ce
permit identificarea acestora cu o specie acva
tică (raţe sau gâşte). Si în cazul bolurilor geto
dace acesta este un motiv ce apare doar în cârn
pul decorului central şi rareori timbrează
banda.

Dacă în reprezentările umane de pe ba
lurile greceşti putem identifica relativ uşor,
personaje mitologice sau luptătorii, nu acelaşi
lucru se poate spune despre cele existente pe
balurile de imitaţie. Se remarcă la reprezentă
rile umane de pe balurile getice schematismul
ce duce uneori Ia geometrizarea figurilor (vezi
piesele de Ia Căscioarele şi Brad).

Motive antropomorfe
l. Personaje

Bolurile originale sunt deseori ornamen
tale cu motive antropomorfe, fie că este vorba
de simple personaje sau de războinici (hopliţi,
cavaleri), fie că este vorba de personaje mito
logice (Artemis, Apollo, Pan, Victorii zburând,
personaje din cortegiul bahic). Ele pot alcătui
scene idilice, erotice, de luptă sau adevărate
fresce cu scene mitologice83 (Pl. 10/3-4; 1 13).

Identificarea personajelor de pe frag
mentele de Ia Popeşti au trezit vii dezbateri în
literatura română de specialitate. Cercetătorul
care le-a făcut cunoscute le considera perso
naje feminine ce execută un dans ritual legat de
cultul soarelui85.
După 1. H. Crişan acest dans ritual nu
este legat de cultul soarelui ci de cel al Marii
Zeiţe86.

Personajele sunt redate realist, proporţi
ile sunt armonioase, iar detaliile feţei mâinilor
şi picioarelor sunt minuţios tratate. Nu numai
poziţia mâinilor, picioarelor sau veşmintelor
sugerează mişcarea ci întreg personajul contri
buie Ia realizarea acestui efect. Sunt cazuri, de
exemplu pe unele baluri descoperite Ia His
tria84, pe care detaliile sunt lucrate mai negli
jent, acordându-se mai multă atenţie ansam
blului.

M. Gramatopol identifica reprezentarea
capului feminin de pe monedele de tip Amphi
polis-Larisa cu zeiţa Bendis şi, datorită asemă
nării (a coafurii în special) acesteia cu capetele
personajelor de pe cel de al doilea bol de la
Popeşti, autorul consideră că şi în acest caz este
vorba tot de reprezentarea zeiţei BendisS7.
S. Sanie crede ca verosimilă expansiunea
cultului zeiţei Bendis din sudul Dunării în spa
ţiul getic, reprezentările feminine de pe tore
utică şi ceramică, printre care şi cele de pe frag
mentul acum în discuţie constituind suportul
esenţial al acestei ipotezess.

În cazul personajelor mitologice identifi
carea lor este uşor de făcut datorită atributelor
specifice. De exemplu Apollo este reprezentat
cu lira, iar Artemis însoţită de cerb. Personajele
din cortegiul bahic pot fi de asemenea identifi
cate. Se poate face uşor distincţie între repre
zentarea silenului şi cea a satirului. Silenul este
reprezentat de un personaj bătrân, cu coarne,
muşchi flasci şi mişcările greoaie, iar satirul de
un personaj tânăr, suplu cu mişcări sprintene.
De multe ori aceste personaje apar alături de

Destul de sceptic în a identifica în repre
zentările feminine din Dacia, printre care şi
cele de pe fragmentul de Ia Popeşti, pe zeiţa
Bendis se arată M. Bărbulescu89. Dacă pentru
teritoriile din sudul Dunării cunoaştem atât re

prezentări iconogmfice dare ce atestă cultul

zeul Pan şi croşi.

zeitei aici, pentru zona nord-dunăreană luc

Personajele de pc bolurilc getice sunt
redate în general schematic, forma lor fiind
uneori efectiv geometrică. S ingurele reprezen
tări care se apropie de realitate sunt cele de pe

rurile nu sunt atât de simple. Lipsesc în primul
rând izvoarele care să certifice prezeu�a zeiţei
in acest spaţiu, iar reprezentările din Dacia nu
sunt similare iconngmfici zeiţei cun oscute la
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tendinţa de a se apropia cât mai mult de reali
tate. Se remarcă în acest sens mai ales scenele
de vânătoare. Pe un fragment de bol se mai
păstrează o secvenţă dintr-o asemenea scenă:
un câine alergând după o căprioară93. Întreaga
scenă este însufleţită, miscările animalelor fiind
foarte bine surprinse, câinele se repede asupra
animalului, iar acesta din fugă, întoarce capul
spre el parcă să se apere.

sudul Dunării. Posibil ca zeiţa naturii, fertil
ităţii şi vânătorii pe care izvoarele o amintesc,
fără a o numi, la nordul Dunării să fi avut
acelaşi nume cu cea din sud sau un altul.
Cele mai apropiate analogii pe care le au
personajele în discuţie sunt cele feminine re
prezentate pe două dintre falerele de argint din
tezaurul de la Lupu, considerate însoţitoarele
Marii Zeiţe9o. Asemenea celor de pe bol şi per
sonajele de pe talere par să execute un dans,
probabil în cadrul unei serbări legate de cultul
Marii Zeiţe.

V. MOTIVE SPECIFICE NUMAI RO
LURILOR GETO-DACICE

Alături de motivele similare cu cele de
pe balurile elenistice, pe cele geto-dacice mai
apar: palme dispuse grupat, câte două, în jurul
trunchiului unui copac stilizat şi câte una în
crengile acestuia, aşa cum sunt cele de pe balul
de la Zimnicea94; bucranii stilizate ce par să fie
elementul principal al decorului central de pe
un bol de la Popeşti95; şerpi stilizaţi ce se văd
printre rozetele cu braţele alcătuite din pal
mete sau spirale, pe un bol descoperit la
Popeşti96; monede dispuse atât în câmpul
decorului central cât şi în medalion; rytoni
stilizaţi, dispuşi în şir imediat sub chenar;
copaci stilizaţi reprezentând probabil brazi;
baghete cu pastile sau steluţe la capete dispuse
printre alte motive decorative sau în maniera
long petal"; raze care pornesc de la medalion
"
şi se organizează în aceeaşi manieră; bastonaşe
ce despart în zona decorului central câmpuri
decorative cu palmete şi rozete; cârlionţi, spi
rale şi triunghiuri dispuse în maniera imbri
caţiei, fie acoperind întreaga zonă a decorului
central, fie pierzându-se" printre alte motive.
"
În reprezentarea acestor motive se
observă aspectul mai puţin îngrijit în compara
ţie cu cel al motivelor de pe balurile originale.
Contribuie la această imagine de ansamblu atât
pasta din care sunt modelate cât şi finisajul mai
puţin elaborat faţă de cele greceşti. În organi
zarea decorului remarcăm dispunerea acestuia
pe registre cu motive florale alternând cu cele
vegetale sau geometrice. Alteori aceleaşi moti
ve sunt dispuse capricios, fără a urma un plan
de organizare, fie că sunt de dimensiuni mari şi
atunci decorul pare " aerisit", fie de dimensiuni
mici dispuse una în alta asemenea unor arabes
curi.

Până la descoperirea unor elemente noi
care să facă sigură legătura dintre reprezentă
rile feminine de pe toreutica şi ceramica din
Dacia cu zeiţa Bendis, identificarea reprezen
tărilor de pe fragmentul de la Popeşti cu per
sonaje feminine ce execută un dans în cadrul
unei serbări legate de cultul Marii Zeiţe (Pl.
23!1-2) rămâne cea mai probabilă.
2. Măşti umane

Aceste reprezentări sunt frecvent întâl
nite pe balurile greceşti, fie timbrând banda, fie
delimitând registre în care se dispune motivul
principal al decorului central. Uneori detaliile
feţei sunt foarte bine redate, ochii mari, nasul
cu nările proeminente şi barba lungă sau scur
tă (Pl. 5/1 ) Alteori ele sunt numai sugerate.
.

În cazul imitaţiilor cunoaştem doar un
singur bol cu astfel de reprezentări91 . Ele alcă
tuiesc motivul principal al decorului central,
fiind grupate două câte două şi despărţite de
câte o rozetă cu braţele spiralate. Sunt alungite
ca formă, iar ochii mari reprezintă singurele
detalii anatomice redate. Doar pe una dintre
ele pare să fie sugerate nările.
Iv. MOTIVE CE APAR NUMAI PE BO
LURILE ELENISTICE

Î n afară de motivele deja menţionate,
care se întâlnesc şi pe balurile geto-dace, pe
balurile elenistice mai întâlnim: delfini uneori
călăriţi de eroşi ce decorează sau timbrează
banda; căprioare şi câini ce intră în compoziţia
unor scene de vânătoare; capul Gorgonei,
motiv caracteristic medalionului bolurilor ate
niene92; petale lungi, simple sau încrustate cu
perle dispuse în maniera long petal"; ghiloşe
"
ce decorează de regulă banda; vase ceramice,
de cele mai multe ori kratere; piramide ce aco

VI.

ATELIERE

Inspirându-se din lumea elenistică, geto

peră tol corpul vasului. Î n cazul acestor motive
se nhservii grija cu c:-tre sun t. redate şi mai ales

dacii au dezvoltat o producţie proprie de boluri
deliene. Nu avem certitudinea pre zenţe i în
Oacia a unor mesteri greci de Ia care geto-dacii
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să fi învăţat meşteşugul confecţionării bolu
rilor, dar ipoteza rămâne valabilă în condiţiile
în care tehnica de modelare rămâne tributară
lumii elenistice. De asemenea nu putem vorbi
de existenţa unor ateliere specializate strict pe
producţia de baluri ci de meşteri specialişti în
confecţionarea lor, care îşi desfăşurau activi
tatea în atelierele unde erau produse mai multe
tipuri de vase. Un tipar pentru confecţionat ba
luri, descoperit într-un mormânt de la Crăsani,
argumentează această ipoteză97.

decorative folosite. Şi aceasta rezultă nu atât
din motivele ca atare, pe care le întâlnim de alt
fel şi în repertoriul de motive al meşterilor din
alte aşezări, cât din modul de redare a lor cum
ar fi frunzuliţele stilizate, rozetele sau palme
tele. Pe baza analizei comparative a modului de
redare a motivelor similare existente pe balu
rile descoperite în diferite aşezări, au putut fi
identificate piese care au fost confecţionate la
Popeşti. Aşa este cazul bolurilor descoperite în
aşezarea de la Cetăţeni99, şi a câtorva dintre
cele identificate la CrăsanitOO.

Am considerat ca sigure aşezările unde
şi-au desfăşurat activitatea astfel de meşteri
cele în care au fost descoperite tipare. Acolo
unde nu am avut asemenea indicii am încercat,
în măsura posibilităţilor, prin compararea mo
dului de execuţie a motivelor decorative, să i
dentificăm noi centre de producţie, deşi terme
nul pare a fi impropriu folosit. Doar în cazul
aşezării de la Popeşti se poate vorbi stricta
sensu de un centru de producţie. Termenul
poate fi extins şi pentru aşezările unde au fost
descoperite mai puţine baluri. De exemplu la
Sighişoara au fost descoperite doar opt a căror
motive diferă de cele reprezentate pe piese
similare descoperite în alte aşezări. Este posibil
ca în cazul unor comunităţi unde nu au fost
descoperite tipare, motivele decorative fiind
identice ca mod de execuţie cu cele de pe balu
rile din alte aşezări, să fie luată în considerare
pasta, identică cu a altor vase produse în aşeza
rea respectivă ca singur indiciu al producerii lor
pe loc. Nu este exclusă de asemenea posibili
tatea existenţei unor meşteri ambulanţi care
lucrau direct la comandă sau comercializarea
efectivă a ştampilelor cu motive decorative.

Bolurilor de la Popeşti le sunt caracteris
tice frunzuliţele stilizate, palmetele, rozetele,
spiralele, pastilele, monedele, pătratele şi tri
unghiurile. Doar aici întâlnim motive cum sunt:
frunzele şi florile de lotus stilizate, rytoni sti
lizaţi, pinteni, bucranii stilizate, păsări, şerpi şi
frunze de viţă-de-vie. Forma bolurilor de la
Popeşti este fie concavă, fie semisferică. După
decorul central cele mai numeroase sunt cele
aparţinând tipului combinat, urmate în ordine
descrescătoare de cele de tipul 1, 3, 4, 5 şi 6.
Benzile, în majoritatea cazurilor, sunt deco
rate, rar aparând cupe fără bandă. Medalionul
este marcat printr-un cerc sau prin alte motive.

Aşezarea de la Popeşti este considerată
ca cel mai important centru de a bolurilor ge
tice de tip delian şi aceasta datorită numărului
mare de piese descoperite aici (aproximativ
300) cât şi varietăţii motivelor folosite la deco
rarea lor.

Centrul de la Crăsani urmează, ca nu
măr de piese descoperite (aproximativ 55) celui
de la PopeştilOt. Deşi o parte din piesele de la
Crăsani (aproximativ 16) se pare că au fost con
fecţionate la Popeşti, tiparele descoperite t oz
permit stabilirea cu certitudine aici a unor
meşteri specialişti în confecţionarea bolurilor.
Pieselor de la Crăsani le sunt caracteristice
motive ca: frunzuliţe stilizate, pătrate şi tri
unghiuri, rozete şi palmete. După decorul cen
tral majoritatea aparţin tipului 1 , variantele la
şi lb. Medalia-nul lipseşte sau este marcat de o
pastilă sau rozetă de la care pleacă direct
decorul central. Benzile sunt de cele trei tipuri,
pentru cele cu decor predominând liniile dis
puse în zig-zag.

Prin urmare numărul mare de piese
finite, dar şi tiparele în care erau confecţionate
vasele descoperite98 (multe dintre ele în stare
fragmentară), permit identificarea în această
aşezare a unor ateliere ceramice unde, pe lângă
alte vase, se produceau şi baluri getice de tip

Descoperirile de la Ocniţa efectuate
până în 1978 (16 fragmente de baluri) fixează
un alt centru unde erau confecţionate baluri cu
decor în relief!03. Aici nu au fost descoperite
tipare, iar modul şi maniera de decorare şi de
redare a motivelor decorative se integrează în

atmosfera stilistică a cen trului de la Popeşti
Dar, întrucât pasta din care au fost confecţio
nate esl� identică cu cea a altor forme de vnse
descoperite îl determ ină pc autorul cercetări
lorlll4 să susţină cu tărie existenţa la Ocniţa a
unui centru de producere a bolurilor. Posibil ca

delian. Este posibil având în vedere lotul nume
ros de piese, să fi existat mai mulţi meşteri spe
cializaţi în modelarea lor.

.



După cum aminteam, la individualizarea
c�nlrului d� la Popeşti contribuie şi motivele
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şi în acest caz să fie vorba de meşteri ambulanţi
care, periodic, pe parcursul secolelor 11-1 a.
Chr., să-şi fi desfăşurat activitatea aici. Se poa
te de asemenea lua în considerare ipoteza cum
părării de către meşterii locali a ştampilelor
folosite la crearea tiparelor de la Popeşti.

ale celor din aşezările unde au fost deja fixate
centre de producţie pentru a putea preciza
dacă au fost produse pe loc sau au fost aduse
din altă parte.

Î n ceea ce priveşte forma întâlnim atât
cupe conice cât şi semisferice, iar din perspec
tiva decorului central majoritatea se încadrează
în tipul l .

Comerţul cu lumea greco-orientală şi
apoi cu cea romană a avut consecinţe nu numai
asupra dezvoltării economice a Daciei ci a in
fluenţat puternic şi cultura materială şi spiritu
ală a geto-dacilor.

VII. CONSIDERAŢII FINALE

Printre bolurile cu decor în relief
descoperite la Sprîncenata figurează câteva
care sunt specifice văii Argeşuluitos. Restul
pieselor se pare că au fost confecţionate pe
loct06, deşi nici în această aşezare nu avem ates
tate tipare. Se remarcă printre motivele deco
rative, redate în maniera grafică a meşterilor
de aici, palmete, frunze stilizate, măşti umane.
Î ntâlnim atât cupe de formă conică cât şi semi
sferică. După decorul central ele aparţin tipu
rilor cu decor combinat. Medalionul este mar
cat şi decorat fie cu frunzuliţe stilizate sau linii
ce-l împart în patru zone, fie cu rozete simple
sau cu braţe alcătuite din palmete.

Se constată pentru început un fenomen
de imitare a produselor elenistice (sunt imitate
pe scară largă amforele, monedele greceşti şi
romane şi nu în ultimul rând produsele de tore
utică) pentru ca treptat imitaţiile să se desprin
dă de modele, să fie "alterate" cu elemente din
fondul autohton şi să fie asimilate de acest
fond.
Se remarcă încă de la început modul
activ în care au fost preluate aceste forme cera
mice, nefiind vorba de o redare liniară, pasivă
ci de o creaţie interpretativă. Meşterul geto
dac a preluat forma, unele tehnici de decorare
şi anumite motive decorative ale ceramicii ele
nistice, dar o modela într-un spirit propriu, in
tervenind cu detalii în redarea acesteia şi în
realizarea decorului, utilizând de cele mai
multe ori propriile motive decorative. Î n acest
context am putea afirma că a funcţionat un " fil
tru tehnic" în realizarea formei şi decorului şi
un "filtru " la nivelul receptării semnificaţiei
motivelor decorative preluate, valenţele avute
de motivele folosite la decorarea pieselor cera
mice originale fiind altele decât cele folosite pe
piesele de imitaţie, chiar dacă uneori sunt si
milare. Un exemplu în acest sens îl reprezintă
vasele paralelipipedice cu tub de scurgere, de
corate cu protome de berbec, specifice davelor
de pe Siret şi cu prototipuri în lumea elenistică
(Pl. 15/1-2). Pe originale, trăsăturile animalului
sunt realist realizate, corpul său nefiind numai
un element de decor ci parte constitutivă a va
sului. Geto-dacii au preluat forma trunchiat,
funcţionând pe de o parte "filtrul tehnic" (ei
necunoscând subtilităţile tehnice de realizare a
formei) iar pe de altă parte cel simbolistico
magic, redând din animal doar trăsăturile sem
nificative pentru ei: capul, coarnele foarte
mari, ochii şi gura, bine reprezentatellt.

Î n aşezarea de la Sighişoara, deşi s-au
descoperit puţine piese (zece fragmente şi nu
au fost atestate tipare), este posibil ca meşterii
locali să fi cunoscut procedeul confecţionării
bolurilor cu decor în relief. Motivele decorative
proprii, dar şi maniera specifică de redare a
celor pe care le întâlnim şi în alte aşezări, susţin
această afirmaţie. Centrului de la Sighişoara îi
sunt specifice razele lungi aranjate în maniera
"
" long petal ; reţelele alcătuite din cercuri con
centrice tăiate de linii verticale sau de linii ce
unesc cercul medalionului cu cercul ce mar
chează bandă; rozete cu patru braţe. După
formă se încadrează în ambele grupe, fiind
descoperite atât cupe conice, cât şi semisferice,
iar după decorul central aparţin tipului 1, vari
anta lb. Medalionul este marcat fiind lis sau
decorat.
Printre aşezările în care au fost desco
perite bol uri şi în care ar fi putut funcţiona ate
liere locale, deşi nu este exclusă comerciali
zarea lor din centrele mai sus menţionate,
amintim: Grădistea (jud. Brăila) l07, Polov
ragitos, Bradt09, Căscioarele- CătăluillO.
Menţionăm că în nici una din aşezările
amintite nu au fost descoperite tipare, iar in
formatiile oferi l e de hihliografie nu ne-au per

Î n cazul imitaţiilor de pe balurile
de li en e forma se "alterează", d eve n i n d conică
,

mis analiza compa ra ti va a m o tivelor decorative
existente pc bol u ri l e din aşezări!t:: n:speclive cu

cu umărul mai mult sau mai puţin pronunţat şi

dispare concavitatea mcdalionului întâlnită la
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piesele originale. Faţă de balurile în formă de
calotă, care se apropie cel mai mult de origi
nale, acestea sunt mai numeroase.

când, în aceeaşi aşezare, piese de imitaţie ce
provin din alte centre coexistă cu piesele pro
duse pe loc. De exemplu în aşezările de Ia
Sprâncenata şi Ocniţa sunt semnalate baluri ce
provin din alte aşezări geto-dace, dar sunt
prezente şi baluri produse în atelierele proprii,
diferite din punctul de vedre al realizării deco
rului şi motivelor decorative folosite în cele
lalte centre de producţie.

Balurile originale sunt mai sobre,
decorul lor, fin realizat din punct de vedere
tehnic, urmează o anumită reteţă" compozi
"
ţională. De cele mai multe ori au o temă cen
trală alcătuită din elemente antropomorfe,
zoomorfe, vegetale, florale ori geometrice, di
versitatea constituind-o motivele folosite pen
tru decorarea benzii sau a medalionului. Astfel,
spre exemplu întâlnim baluri al căror decor
central este alcătuit din motive exclusiv vege
tale, dar banda este timbrată de delfini, iar
medalionul este decorat cu rozete.

Intensificarea contactului cu lumea
elenistică a însemnat nu numai copierea unor
bunuri care au îmbogăţit cultura materială a
geto-dacilor ci şi preluarea unor obiceiuri şi
modele comportamentale la modă. Astfel dacă
ne referim la piesele care fac obiectul studiului
nostru şi la o alta categorie de vase ce imita
prototipuri elenistice, kantharoii, constatăm că
ambele categorii fac parte din categoria vaselor
întrebuinţate la servitul mesei, având aceeaşi
utilitate-băutul. Având însă în vedere forma şi
decorul deosebit, este posibil ca ele să fi fost
folosite doar la ocazii speciale şi nu de oricine
ci de o categorie socială aparte. Adoptarea
acestor forme deosebite poate fi un indiciu în
preluarea unor obiceiuri diferite de cele autoh
tone.

Balurile de imitaţie se remarcă prin vari
etatea de motive decorative folosite pe aceeaşi
piesă. Uneori aranjate în stil baroc" alteori
"
alcătuind veritabile arabescuri" acestea
"
trădează gustul barbar al celor care le-au con
fecţionat, rareori fiind semnalate baluri deco
rate sobru, rigid. La încărcarea decorului con
tribuia şi modul de realizare a acestuia mai
stângaci, lipsit de fineţea celui realizat pe piese
le originale. Motivele reprezentate pe baluri
(frunze de acant, spirale, rozete, cercuri con
centrice, frunze dispuse în maniera imbricatiei)
deşi sunt preluate din lumea elenistică, indică
preferinţa geto-dacilor pentru anumite ele
mente de decor. Ele se constituie într-un ade
vărat repertoriu motivistic regăsit de altfel şi pe
alte artefacte cum ar fi toreutica. Semnificative
în acest sens sunt cupele de la Sîncrăieni112 (Pl.
13/3, 4), ţintele ornamentale descoperite în
capitala dacilor (Pl. 14/1-6), scutul de la
Luncani-Piatra Roşie (Pl. 1417) şi falerele de
argint din tezaurul de la Lupu1 13 (Pl. 13/1-2).

Dacă urmărim harta cu punctele în care
au fost descoperite baluri şi kantharoi de o
consistentă diferenţiere a ponderii pe care o
ocupa în spaţiul locuit de daca-geti. Astfel,
balurile de tip daco-getic predomină în sudul şi
sud-estul spaţiului extracarpatic şi sunt rare în
spaţiul est carpatic şi în cel intracarpatic. Kan
tharoii în schimb, sunt semnalaţi în număr
mare la est de Carpaţi, în special în aşezările de
pe Siret, sunt bine reprezentati în Transilvania
mai ales în partea de est şi slab reprezentaţi în
aria în care balurile de tip daco-getic sunt pre
ponderente.

Aşezările în care au fost confecţionate
balurile deliene se individualizează mai mult
prin ceea ce se poate numi "atmosfera stilis
tică", decât printr-o producţie în serie de piese
identic decorate. În acest sens menţionăm
aşezările de Ia Popeşti şi Sighişoara care se in
dividualizează datorită manierei originale în
care meşterii olari de aici decorau bolurile,
comparativ cu restul aşezărilor unde erau con
fecţionate asemenea piese.

Aceasta situaţie sugerează nuanţe şi spe
cificităţi în cadrul unei civilizaţii care sub
aspect general se prezintă unitar. Astfel se
poate spune că obiceiurile şi moda locuitorilor
spatiului est carpatic a fost, spre exemplu, dife
rită de cea a locuitorilor Munteniei de astăzi.
Modelarea masivă a acestei categorii
ceramice de către meşterii daco-geţi sugerează
atât d ificul tate a comerţului cu piese or i g i n a l e
(drum urile p roas te şi pline d e p ericole , materi 

Bolurile cu decor în relief sunt integrate
definitiv în repertoriul ele forme ceramice geto

alul sensibil care nu se preta la transportul pc
distanţe mari, costul ridica t) cât şi capacitalc.:a
societăţii daco-gete de a se racorda la valuri l e
lumii antice şi chiar de a asi m i l a aceste va l ori .

în acest sens fiind numărul mare
de piese confecţionate de autohtoni, tehnicile

dace, mărturie

şi motivele proprii folosite la decorare. Această
integrare o putem observa şi mai bine atunci
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acestea creând stiluri proprii care individua
lizează piesele confecţionate în Dacia de cele
similare confecţionate în restul lumii antice.

Formele ceramice elenistice preluate şi
integrate în repertoriul propriu sunt numai un
exemplu în acest sens. Imitând la început mo
dele, meşterii olari daco-geţi s-au desprins de
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Resume
Original et imitation dans la culture materieUe des Geto-Daces.
Les bols a decors en reliefs (Les siecles II-II a. CVhr.)
L 'influence qu 'a en l'espece meditemmien specklment par l'intermede des colonies nord-pontiques, sur le tirritoire habite
par les Geto-Daces, c'est bkn connu. L 'un des damaines dans lequel on sent ces injluences et qu 'on a trate pertkllement dans l'ar
ticle ce-dessus est celui des ceramiques et plus esactement le segement reptisente par les bols a decors en relkfs.
Ces pieces penetrent de monde hel/enistique en Dack dans le IJf! siecle a. Chr. et on y recontre jusqu 'a la fin du Jf!r siecle
a. Chr. Elles sont imities par les potiers geto-daces en remarquant les centres de production aux etebli.uements connue: Pnpeşti,
Ocniţ.,, Sigh4o""'·
Les pieces en questinn ne sont pas i.miteesfidelement,

Crd.vani, Sproncenata,

le potiergeto-dac intervient avec des dt!tails dans le modelage de la
d<!cor e11 employanl des motifs decoratift personn"/es il se detache de / 'origine/.
En cnnclrLvinn, selon les motift employes et le nwde de les representer ainsi q11e selon leur Jom1e (coniq��e) on pe11t parler
de l'r.xistance des "bolr deliens de type geto-dace .

forme, dans la rca/isatio11 du

"
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Fig. 9. Des bo/s decoris avec des monnaies et imbriques.
Fig. 1 O. Des bols original.
Fig. 11. Des bols original.
Fig. 12. Des bols original.
Fig. 13. 1-6: Des clous daces decores, du Sarmizegetusa; 7:
le "bouchier" en fer du Luncani-Piatra Roşie.
Fig. 14. 1-2: Des phaleres du tresar de Lupu; 3-4: des coupes
en argent du Sâncrăieni.
Fig. 15. 1: Vase parallelipipiediques a proeminence en forme
de belier de Răcătău; 2: vase he/lenistique a proeminence en
forme de belier.

Fig. 1. 1-23-des tzpes de bande;
24-39-des types des profils.
Fig. 2. Des types des madai/Ion.
Fig. 3. Des types d'omament.
Fig. 4. Des typares.
Fig. 5. Des bols a decor antropomorphe.
Fig. 6. Des bols a decor zoomorphe et rhytons.
Fig. 7. Des bols a decor varie.
Fig. 8. Des bols a decor varie.

Muzeograf Cristina Popescu
Muzeul Carpaţilor Răsăriteni
Sf. Gheorghe, str. Libertăţii, nr. 4
Tel: 067/314139
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Planşa l.

Tipuri de bandă şi profile. 1-15, 20-21 , 32-39, după A Vulpe; 16, 19, 22-31 după 1. C. Franga;
Fig. 1. 1 ·23-dcs typc.•

de haruk; 24-39-d�s types des profils.
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Planşa 2. Tipuri de

medalion. 1-2, 4, 1 1 - 13, după

1. C. Franga; 3, 5-10, 14-20 după A. Vulpe;

Fig. 2. Des types des madai/Ion.
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3

5

Planşa

3 • Tl. puri de

ornament.

Fig.

1 -9

duP ă 1. I l.

Crişan (Sighişoara);

3. Des rypes d'omamem.
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5

Planşa

4. Tipare. 1-12 după A. Vulpe (Popeşti);
Fig. 4. Des typares.
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2

Plnnşn 5. Doluri cu decor

nntropomorf. l tlupil C. PrcJa (Sprincenata); 2-J după A. Vulpe (Popc ti);
4 după I . C. Franga (Zimnicea); 5 după V Ursachi (Brad);
Fig. 5. Des bo/s tl decor a111ropomorphe.
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Planşa 6.

Boluri cu decor zoomorf : 1-2, 4-5 după A. Vulpe (Popeşti); 3 după S. Marinescu-Bîlcu, (Căscioarele);
Fig. 6. Des bols a decor zoomorphe et rhytons.
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Planşa 7.

Baluri cu decor variat: 1·3, 5-7, 9-1 1 după A. Vulpe (Popcşti); 4, 8, 12 du pă M. Turcu (Popcşti);
Fig. 7. Des bols a decor varitf.
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Planşa 8.

. ,, _ __
' ·

Boluri cu decor variat: 1, 4, 7, 10, 13 după M. Turcu (Popeşti); 2-3, 5-6, 8-9, 10-12, 14, după A Vulpe (Popeşti);
Fig. 8. Des bols a decor varie.
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1

Planşa 9. Boluri decorate cu monede şi imbricaţii: 1, 5 după N. Conovici (Crăsani), 2-3 după A. Vulpe (Popeşti )
4, 7 după M. Thrcu (Popeşti); 6 după 1. C. Franga (Zimnicea);
Fig. 9. Des bols decores avec des moruuJies et imbriques.
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Planşa 12. Boluri originale 1-4 după H. A. Thompson (Atena);

Fig. 12. Des bols original.
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Planşa 13. 1 -6 tinte ornamentale (după 1. Glodariu, E. Iaroslavsehi),
7 scutul de la Luneani Piatra-H.oşie (după G. Florca, L. Sueiu);
Fig.

13. 1-6: De.v cloul· daces decor"-.v, du Sam1izegewsa; 7: le

"bouchier" en fer du
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Planşa 14. 1 -2 Falere din tezaurul de la Lupu (după 1. Glodariu, V. Moga); 3-4 cupe din tezaurul de la Sîncrăieni (după D. Popescu);

Fig. 14. 1 -2: Des phah�res du tresor de Lupu; 3-4: des coupes en argent du Sâncrăieni.
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Planşa 15. 1-2 vase cu protome de berbec (imitaţie şi prototip, după G. Florea V. Sîrbu).
Fig. 15. 1: Vase parallelipipiediques a proeminence en fomze de belier de Răcătău; 2: vase heltenistique a proeminence en forme de belier.
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Ceramica slavă de la Filiaş Gud. Harghita)

Î n cadrul acestei aşezări, aflată în ho
tarul comunei, pe o terasă a pârăului, au fost
descoperite 40 de semibordeie, săpate în pă
mânt, cu câte o vatră-pietrar în colţ. Inventarul
acestor semibordeie constă în material eera
mic, câteva unelte de uz casnic, puţine arme şi
obiecte de piatră. O parte din acest material
descoperit se află în colecţia Muzeului
Naţional Secuiesc din Sf. Gheorghe şi a fost
publicat de conducătorul şantierului, Szekely
Zoltăn, în anuarul ştiinţific al muzeului, AJuta,
iar restul, fragmente ceramice în mare parte se
păstrează în depozitul Muzeului Orăşenesc din
Cristuru Secuiesc. Aceste obiecte - după cum
am mai amintit - au fost desenate pentru reper
toriul arheologic al judeţului Harghita, care
este în curs de apariţie. Din acest material vor
fi publicate în repertoriul mai sus menţionat, o
altă parte vor fi descrise în cele ce urmează, cu
menţiunea că nu vom acoperi tot materialul
descoperit la Filiaş şi aflat în custodia Muzeului
Naţional Secuiesc din Sf. Gheorghe.

Cu ocazia întocmirii materialului ilustra
tiv pentru repertoriul arheologic al judeţului
Harghita, au fost desenate şi fotografiate sute
de piese arheologice aflate în depozitul Muze
ului Naţional Secuiesc din Sf. Gheorghe. O
parte dintre acestea, din cauza lipsei de spaţiu,
n-au intrat în repertoriu. Cu scopul de a veni în
ajutorul specialiştilor, care se ocupă de epoca
medievală timpurie, în continuare vom publica
materialul ceramic descoperit în aşezarea de la
Filiaş (jud. Harghita), cu câteva observaţii cu
venite.
Epoca medievală timpurie, respectiv sec.
VI-VIII d. Hr, până în a doua jumătate a sec.
XX când au fost începute săpăturile arheolo
gice sistematice, pe ambii versanţi ai Carpa
ţilor, a fost prea puţin cunoscută. Î n această
epocă au pătruns pe teritoriul României tri
burile slave - anţii, din răsărit şi din vest,
sclavinii.
,

La Sărata Monteoru, pe teritoriul Mol
dovei, regretatul profesor I. Nestor, a
descoperit o necropolă de incineraţiel şi a con
statat pre-zenţa slavilor pe teritoriul
României2. Î n ace-Iaşi timp, s-au mai ocupat de
problema pătrunderii şi aşezării slavilor pe teri
toriul Moldovei, M. Comşa3 şi Matei D.
Mircea4, iar mai târziu în ultimele decenii ale
sec. XX Dan Gh. Theo-dorus şi Ion Mitrea6,
care au tratat problema slavilor în contextul
formării poporului român. Pe versantul apuse
an al Carpaţilor, în Transil-vania, primul, care a
încercat să stabilească pre-zenţa culturii slave a
fost regretatul profesor clujean Kurt Horedt.
Domnia sa a publicat o ceramică, pe care a
atribuit-o slavilor7. Desco-perirea aşezărilor de
Ia Bezid şi Sălaşuri în anul 1960, a însemnat o
nouă epocă în cercetarea culturii materiale a
slavilor în sud-estul Transil-vaniei şi a pătrun
derii lor în văile _Tarnavelors. Î n anii următori
au fost depistate aşezările de Ia Medişoru
Mare, Şimoneşti, Cristuru Secuiesc, Eliseni9 şi
Filiaşto. Despre rezultatele acestor cercetări,
numai câteva rapoarte scurte au fost publicate.

Materialul constă din fragmente de vase
făcute cu mâna, la roata rapidă sau înceată.
Sunt fragmente de vase de tip oală-borcan, de
formă bitronconică, cu umerii rotunjiţi şi fun
dul plat, gura relativ largă, buza teşită şi răs
frântă în afară. La unele vase, pe teşitura buzei
se află un decor format dintr-o succesiune de
crestături sau de alveole. Marea majoritate a
buzelor sunt fără decor.

,

Vasele făcute cu mâna au pastă cu pie
tricele mari, sunt slab arse, unele sunt făcute şi
din pastă mai compactă. Au umărul dezvoltat
cu marginea uşor răsfrântă în afară şi se îngus
tează spre fundul plat. (Pl. I/1-4, 11/1 ). Buza
vaselor este teşită, răsfrântă uşor (Pl. III/3-4;
IV/1; VI/1; VIII/1, 3; X/4) sau mai tare (Pl. II/23; III/1-2; IV/4-5; V/1-2; VI/2-5; VII/1, 6;
VIII/4; IX/2-5; XIV/4-7) sau îngroşată (Pl. V/3;
VIII/2; IX/1), cu şănţuleţe (Pl. V/4). Multe vase
din această categorie sunt decorate cu un şir de
alveole sau crestături pe buză (Pl. III/2; IV/2-3;
IX/4-5; X/3).
Categoria ;ţ doua con:-;tă din fragmente
de vase făcute la roata înceată sau rapidă. Au
pastă compactă cu p ictricclc mici şi cu nisil-'1

Dintre accsle aşezări s l ave in valea
'lârnavei Mari, cea de l a Fili aş este cea mai

mare.
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sunt arse în negru sau brun-cărămiziu. Mar
ginile sunt răsfrânte în afară şi sunt decorate cu
benzi de linii în val (Pl. VII/4; Xl/7). Unele vase
sunt decorate pe buză cu alveole şi pe umăr cu
bandă de linii în val (Pl. IX/4-5), dar unele au şi
striuri şi caneluri (Pl. IV/5; VIII/4).
Aşezarea de la Filiaş a fost locuită în pe
rioada post romană de daci. Vestigiile lor au
fost păstrate în câteva gropi suprapuse locu
inţelor din epoca medievală timpurie. Acestea
constau în fragmente de vase de factură dacică
(Pl. Xl/1-5; Xll/1-2) şi romană (Pl. XII/3-4;
XIII/1-2, 5, 6). Tot gropii dacice îi aparţin şi
osemintele de animale (Pl. Xl/6), iar mărgelele
de lut (Pl. XIV/1-2), un fragment de fibulă di
gitată (Pl. XIV/3) şi o fusaiolă de lut (Pl.
XIII/3) aparţin populaţiei slave.
Pentru încadrarea cronologică justă şi
stabilirea apartenenţei etnice ale aşezării, ne
ajută materialul ceramic prezentat şi fibula di
gitată.
Fragmentele ceramice provin din vase
de tip Praga, de formă evaluată, făcute cu mâ-

na, care sunt cu sau fără decor. Decorul constă
în crestături şi în alveole pe buză - motive
cunoscute din aşezarea de la Nezviska
Dnjesterll, care aparţine sec. VII-VIII. Acest
material ceramic este cunoscut şi din aşezările
slave din Moldova, de la Lozna-Botoşani,
Pojereni-Vaslui, Fundu-Herţei, Botoşani,
Tecuci-Galaţi, Spinoasa-Iaşi12, precum şi cele
făcute la roată şi decorate cu benzi cu linii în
vall3. Dincolo de arcul Carpaţilor, în partea
apuseană a Transilvaniei, vasele mai sus
prezentate sunt cunoscute din mormintele
tumulare de la Someşeni14 şi Nuşfalău15. Fibula
digitată atestă tot caracterul slav al aşezării şi
este cunoscută, de la Drăuşeni-Botoşani şi
Vulcan-Vaslui16.
Pe baza acestui material prezentat, se
poate constata că în valea Tamavei Mari, în sec.
VII-VIII s-au stabilit slavii, veniţi din apus, iar
cultura lor materială are un aspect slav răsă
ritean, care a fost influenţată de cultura ava
rică, cu care au intrat în contactt7. Prelungirea
duratei aşezării în sec. IX, în lipsa datelor con
cludente, nu se poate dovedi.

NOTE
1. 1. NFSIDR, La ntcropole depaque ancienne de SiiruJa MonJeoru,
Dacia, N.S., I, 1957, 289-296.
2 IDFM, Slaviipe IDi1oriuJ RP.R in lurniruJ documenreJor lllheolog
ice, sav, 1, 1959, 49-64.
3. M CoMŞA, Slavii de nisăriJ pe IDi1oriuJ RP.R $i piiJrun1ierm de
menJului romanic in Moldova, pe baza datelorarht!olotice. SCIY, IX,
1, 1958, 73-90; IDFM, Siaviipe iDiJoriuJ RP.Rin sec. VI-IXin lumina
cerceJiiril.or �. sav, X. 1, 1959, 65-8).
4. MATa D. MIRaA, Ccnlribuţii. la CUI10tl$IDm ceramicii slave de la
Suceava, SCIY, X, 4, 1959, 409-439; IDFM, Dacia, N.S., Iv.
5. DAN GH. lHEoOORU, TeriJoriul 1!11 corpaJic in veaauile V-Xl e. n.,
Iaşi, 1978; IDFM, Civilizaţia romanicii la 1!11 de Carpaţi in secolele V
VII e n., Bucureşti, 1984.
6. 1. MrlRFA,A)'ewm din secolele VI-IXde la lzvrxue-Bahna, Piatra
Neamt 1998.
7. K HOREDT, Ceromica slavă din 7hmsilvania, SCIY, 2, 1951, 189218; IDEM, Ccnlribuţii. la istoriJJ Transilvaniei, sec. m-XIn, Bucureşti,
1958.
8. Z SzEl<Ely, Ccnlribuţii. la cu/Juro slavă in sec. Vll-Vlii in sud-esiUJ
11'aruilvaniei, sav, XIII, 1961, 1, 47-58.

9. IDFM, A.fezări din secolele Vll-Vlll in bazinul superior al Tamavei
Mari, SCIVA, XXXIX, 1988, 2, 169-198.
10. 1DEM,A.j:ezări din sec. VI-IXe. n. in sud-es�Ul Tran.silvaniei, AJuta,
6-7, 1974-1975, 35-48.
11. G. L SMIRNov, Casnă Sloveruka /broda U. obce Nezvi.sko. Nad
Dniisnem, Predlo1:eno 5. Buema 1958, Ftg., 14/4-8; 16{.3-8.
12 DAN GH. l'EoooRU, /...D s/aves des regions Est-Carpatique de la
Roumanie duranl les VI-IX siec/es, Rapports du me Congres
International dAn:heologie slave, Bratislava 7 september, 1975,
Ftg., 411-8; 5/1-8.
13. 1BIDEM, F�g., &'1-7.
14. M MAau:A, Neaopola slavă de la Somqeni, Materiale, V,
1959, 539, fig.. 5/1-3; IDEM, Materiale, VI, 1959, fig., 9/1-4.
15. M CoMŞA, SăpăJurile de la NUf[aliiu, Materiale, VD, 524, fig.,
5/1-4.
16. DAN GH. ThEoooRU, an. dJ., fig., 3/6-7.
17. J. ElsNER, Devinska Nava Ver, BratW!va, 1952, 409.

266

www.cimec.ro / www.mncr.ro

Ceramica slavă de la Filiaş (jud. Harghita)

Zusammenfassung
Die slawische Keramik aus Filiaş (Kr. Harghita)
Die Autoren veroffentlichen einen Teil des archăologischen Materials, welches in der slawische Siedlung aus Filiaş
(Kreize Harghita) gefunden hat. Dieser Keramik hat einer ost-slawischen Aspekt und er hal in VII-Vlll Jahrhunderts datieren. In
Siebenbiirgen in VII-Vlll Jahrhunderts hat die Slawen aus westen gekommt, welche hat uber die avarischen Kultur beeinfluj3t.
Einen Teil dieses Materials hat nach romischen Epochen datiert, und sie hat dakische und romische Keramik auch.
Dieses Materials, unveroffentlicht bis heute, gibt neue Informationen ftlr Spezialisten uber VII-IX Jahrhunderts.

Cercetător Dr. Szekely Zsolt
Institutul Român de Tracologie, Bucureşti
Tel: 01!312022
e-mail: thracrom@kappa.ro
Muzeograf Bat6 Attila
Muzeul Carpaţilor Răsăriteni
Sf. Gheorghe, Piaţa Libertăţii, nr. 4
Tel: 067/314139
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Pl. IV. Filioq. 1 �: Cenrnic1
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Dacii din estul Thansilvaniei,
de Viorica Crişan, Editura "Carpaţii Răsăriteni", Sfântu Gheorghe, 2000, 224 p +

4 anexe + 126 planşe

Zona analizată este una din cele mai
puţin cunoscute în dacologia română şi ea a ri
dicat numeroase dificultăţi cercetătoarei Via
rica Crişan, întrucât majoritatea descoperirilor
sunt rezultatul unor periegheze şi sondaje, iar
pentru multe din ele informaţiile sunt nesigure
şi contradictorii.

mentele şi materialele găsite în ele, ca şi în des
coperiri izolate.

Colega Viorica Crişan a încercat să de
păşească aceste dificultăţi printr-o muncă asi
duă de peste 15 ani, atât prin cercetări de sup
rafaţă şi sistematice (Jigodin, Mereşti, Covas
na), cât şi studiind materialele aflate în colecţi
ile muzeale sau particulare.

Se evidenţiază o serie de trăsături ale
aşezărilor, structurate pe caracteristicile lor
esenţiale: amplasare, tipologie, cronologie.
Astfel, alegerea amplasamentului a fost con
diţionată, în zonă, de configuraţia şi de structu
ra terenului. S-au preferat terasele înalte şi
promontoriile, observându-se că nu e vorba de
aşezări întinse, ci, mai degrabă, de cătune şi
sate mici.

Analiza este efectuată pe următoarele
segmente: 1) Aşezări şi complexe, 2) Cetăţi şi
aşezări fortificate, 3) Complexe şi manifestări
rituale şi de cult, 4) Cultura materială.

Î n afara capitolelor de început - I Intro
ducere, U Cadrul geografic, III Istoricul cerce
tărilor, şi a celor de sfârşit - VI Consideraţii
finale, VIU Rezumat, IX Bibliografie, X Ilus
traţie, substanţa lucrării este înglobată în două
capitole - IV Repertoriul descoperirilor (p. 26107) şi V Analiza descoperirilor (p. 108-205).
Cap. VII (p. 159-180) include un studiu arheo
zoologic asupra aşezării dacice de la Mereşti,
întocmit de Diana Bindea.

Î n ceea ce priveşte cronologia aşezărilor,
sunt de evidenţiat două constatări, chiar dacă o
parte din informaţii sunt nesigure: a) nu s-au
identificat, în mod cert, aşezări din sec. !V-III a.
Chr. (deşi autoarea include 8% din situri în sec.
III-II a. Chr. , dar în ilustraţie nu sunt prezen
tate piese care să se dateze, exclusiv, înainte de
sec. II a. Chr. ) şi b) faptul că 80% din aşezări
datează din sec. 1 a. Chr.-1 p. Chr.

Cap. II, Cadrul geografic, este binevenit
întrucât, succint, dar aproape complet, ne sunt
prezentate datele esenţiale ale zonei pentru a
putea înţelege mai uşor caracteristicile evolu
ţiei istorice de aici.

Analiza complexelor pe care o între
prinde d-na Viorica Crişan evidenţiază numă
rul redus al acestora, de unde rezultă şi dificul
tatea unor caracterizări generale.

Î n cap. III, Istoricul cercetărilor, sunt
consemnate contribuţiile arheologice despre
această zonă, din rândul cărora se evidenţiază
Z. Szekely şi A. Ferenczi, ca şi menţiunile unor
călători.

Este corectă aprecierea că bordeiele n
au cunoscut o răspândire prea mare, întrucât
te-renul era neprielnic (stâncă, soiuri
nisipoase), iar lemnul permitea ridicarea unor
locuinţe de suprafaţă.

Cap. rv, Repertoriul descoperirilor (p.
19-81), include, în ordine alfabetică, toate cele
168 de localităţi, cu punctele respective, în care
s-au descoperit vestigii dacice, menţionându-se
şi bibliografia. El constituie baza documentară
a lucrării fiind, totodată, un "instrument" util
oricărui cercetător al zonei.

Î n privinţa locuinţelor de suprafaţă s-a
observat că ele s-au găsit, în general, în aşe
zările şi cetăţile situate pe terenuri mai înalte şi
pietroase, unde şi săparea unor gropi de bor
deie ar fi fost mai dificilă, iar folosirea lutului şi
nuielelor în structura pereţilor este dovedită
doar într-un singur caz (Cecheşti), întrucât
lemnul era din abundenţă. Î n privinţa ate

Cap. V, Analiza descoperirilor, este şi cel

mai voluminos (p. 83-145), în care se abordează
multiplele aspecte pe care le implică monu-

lierelor, sunt de semnalat cele două cuptoare
de olar (Sftntimbru-"Pumii Vctozi" şi Cetăţuia285
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"Cariera de lut"), complexe destul de rar
descoperite în lumea daco-geţilor. Sunt de evi
denţiat cuptoarele de reducere a minereurilor
şi atelierelor de prelucrare a metalelor, numă
rul lor încă redus fiind de explicat doar prin
insuficienţa cercetărilor, dacă aveau în vedere
bogăţia zăcămintelor din zonă.

Î n privinţa gropilor obişnuite din aşe
zări, d-na Viorica Crişan este de acord cu opini
ile acelora care le consideră locuri pentru păs
trarea rezervelor alimentare, după aceea ele
fiind umplute cu deşeuri gospodăreşti. Î n zona
cercetată nu s-au identificat, însă, amenajări
speciale ale gropilor şi nici dovezi concrete
privind utilizarea lor, astfel încât trebuie avute
în vedere mai multe posibilităţi.

Î n ceea ce priveşte distrugerea sau pără
sirea fortificaţiilor, se apreciază că, în majori
tatea cazurilor, este vorba de cucerirea Daciei,
deci anii 105-106 p. Chr. (p. 1 13). Apreciem că
ar fi nevoie de mai multă prudentă în actualul
stadiu de cercetare, întrucât în unele cetăţi s-au
constatat faze de distrugere şi refacere, unele,
probabil, în legătură cu frământările şi expe
diţiile lui Burebista. Deosebit de utile sunt şi
Anexa nr. 4-Cetăţi, şi Anexa nr. 5-Aşezări for
tificate, întrucât ele cuprind datele esenţiale
ale monumentelor.

Extrem de utile sunt Anexele nr. 1-3, în
trucât ele concentrează informaţiile esenţiale
abordate anterior. Din Anexa nr. 1 două obser
vaţii se evidenţiază cu pregnanţă: că marea ma
joritate a aşezărilor nefortificate sunt ampla
sate pe terasele apelor şi că se datează în sec. I
a. Chr. -1 p. Chr. La fel de expresivă este şi
Anexa nr. 2, Tipurile de locuinţe, de unde reie
se că numai din 30 de situri se cunosc complexe
de acest tip, de regulă destul de puţine, numă
rul mic de bordeie (doar în 4 situri), dar destul
de mare al celor încadrate la "locuinţe de sup
rafaţă uşor adâncite" (p. 97-1 14).

Doar câteva pagini au fost dedicate
Complexelor şi manifestărilor rituale de cult
(p. 1 14-1 18), întrucât e vorba de puţine desco
periri.
Î n privinţa mormintelor de incineraţie,
deşi s-a afirmat descoperirea acestora sau chiar
a unor necropole, apreciem că autoarea are
dreptate atunci când afirmă: "Din păcate, tre

Î n secţiunea Cetăţi şi aşezări fortificate
(p. 97-114), poate cea mai dificilă, d-na Viorica
Crişan a adoptat tipologia lui Ioan Glodariu,
considerată ca fiind cea mai completă şi mai
coerentă, deci ea include: a) aşezări fortificate
şi b) cetăţi.

buie să recunoaştem că asupra tuturor desco
peririlor amintite deja planează incertitudinea şi
aceasta, atât datorită modului, uneori, defectuos
de observare şi consemnare atentă a celor desco
perite, cât şi mai ales lipsei analizelor de labora

Sunt de menţionat două observaţii ale
d-nei Viorica Crişan: a) ... "cetăţile şi aşezările

tor, absolut necesare în aceste cazuri"

şi

b) ... "erau angrenate într-un sistem defensiv solid
pe linia Carpaţilor şi Subcarpaţilor Răsăriteni ai
Transilvaniei"

(p. 1 15).

Complexele şi gropile de cult des
coperite în unele situri ( Sf. Gheorghe-"Be
dehaza", Sântimbru-"Pomii Verzi", Albeşti-"La
Cetate", Baraolt, Mereşti, Sânsimion etc.) con
tribuie la cunoaşterea unor laturi ale vieţii spi
rituale ale comunităţilor autohtone din această
microzonă, ele încadrându-se în descoperirile
din ansamblul ariei geto-dacilor.

din estul Transilvaniei erau amplasate in aşa fel
încât să poată comunica vizual, direct sau prin
puncte intermediare, pe întreg lanţul muntos"...

Se remarcă, şi în această microzonă,
folosirea particularităţilor locului şi a mate
rialelor aflate în zonă, a unor variate tipuri de
fortificaţii, de la şanţuri şi valuri cu palisadă,
până la ziduri de piatră. Este de semnalat
numărul extrem de mic de aşezări fortificate, în
comparaţie cu al celor considerate ca cetăţi. E
posibil, însă, ca prin cercetările viitoare să se
constate că în jurul unor acropole să fi existat
aglomerări umane în interiorul teraselor for
tificate.

(p. 100).

Privitor la amplasarea fortificaţiilor,
d-na Viorica Crişan observă că aceasta s-a
făcut: a) in zone importante din punct de
vedere politic sau economic şi cu multe aşezări
in jur, b) in pas uri şi trec.ători şi c) de-a lungul
dru mu rilor comerciale. Aceste cet ăţi au avut în

Figurine antropomorfe s-au găsit doar în
5 situri (Sântimbru, Thria, Olteni, Angheluş şi
Poian ) , autoarea fiind de acord cu ccn:elălorii
care le includ în practicile magico-vrăjitore�ti.

vedere şi supravegherea exploatării bogatelor
resurse în minereuri şi sare ale zonei.

in

subcapitolul V. 4, Cultura materialA

(p. 1 1 9-145), d-na Viorica Crişan analizează in
vt!ntarul descoperit, împărţit în următoarele
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categorii: 1) Vase ceramice, 2) Unelte şi obiecte
de utilitate gospodărească, 3) Piese pentru ţi
nută militară şi arme, 4) Piese de uz personal,
de vestimentaţie şi podoabe, 5) Tezaure de po
doabe şi obiecte de argint, 6) Descoperiri mo
netare.
Pentru fiecare din aceste categorii se în
treprinde o clasificare şi o analiză minuţioasă,
bazate pe criterii general acceptate, dar în care
contribuţiile autoarei, pentru zona analizată,
sunt meritorii. Trebuie semnalat şi faptul că, în
cea mai mare parte, piesele sunt ilustrate, ast
fel că argumentaţiile doamnei Viorica Crişan
pot fi urmărite pe materialul analizat.
Cum era şi normal, locul cel mai impor
tant îl ocupă vasele ceramice, întrucât ele sunt
cele mai numeroase vestigii, analizându-se
piesele găsite în funcţie de calitatea pastei,
tehnica de modelare, formă, ornamente etc., cu
nu-meroase trimiteri bibliografice Ia alte
desco-periri similare.

general asupra zonei studiate. Ipotezele şi con
cluziile autoarei se bazează pe cunoaşterea
profundă a monumentelor şi inventarului
descoperit, ele fiind critice sau ponderate atun
ci când nu dispune de date suficiente. Este in
discutabil faptul că d-na Viorica Crişan este o
bună cunoscătoare a realităţilor zonei, bazată
atât pe cercetări în teren, cât şi pe studierea
materialelor din colecţii sau a bibliografiei.
Cap. IX, Bibliografie (p. 1 95-214), do
vedeşte, dacă mai era nevoie, o parte din efor
tul depus de d-na Viorica Crişan pentru redac
tarea volumului.
Cap. X, Ilustraţia - 126 de figuri (8
hărţi+ 1 1 8 de desene şi fotografii-situri, com
plexe, piese etc.), este bogată, variată, de bună
calitate, ea constituind baza documentară a
lucrării.

Trebuie evidenţiată şi ţinuta grafică a
lucrării, îndeosebi calitatea ilustraţiei, atât de
importante într-un volum de arheologie.
Felicitări şi Muzeului Carpaţilor Răsăriteni din
Sfântu Gheorghe pentru suportul financiar
oferit pentru apariţia acestei cărţi.

Surprinde numărul extrem de redus de
importuri de vase ceramice, elenistice sau
romane, ca şi al pieselor din metale - unelte sau
arme, având în vedere bogăţia în minereuri şi
numeroasele cetăţi din zonă. Faptul se explică,
probabil, prin cercetările reduse întreprinse
până acum.

Î n final, se poate aprecia, fără tăgadă, că
lucrarea este solidă, bine documentată şi struc
turată, cu evidente calităţi şi contribuţii nota
bile în cunoaşterea civilizaţiei şi culturii dacilor
din estul Transilvaniei. Ea reprezintă o con
tribuţie serioasă în domeniul dacologiei, fiind
un reper în toate cercetările viitoare privitoare
la zona menţionată.

Î n schimb, relativ numeroasele desco
periri monetare, în tezaure sau izolate, de piese
elenistice sau romane, trebuie explicate prin
schimburile comerciale intense, bazate pe
bogăţiile zonei, aşa cum propune şi d-na Via
rica Crişan.

De altfel, d-na Viorica Crişan este o cu
noscută cercetătoare a lumii daco-geţilor, nu
meroasele comunicări şi studiile publicate fiind
dovezi convingătoare în acest sens.

Cap. VI, Consideraţii fmale (p. 147158), reia atât încheierile din subcapitolele an
terioare, cât şi o serie de aprecieri de ordin

Cercetător Dr. Valeriu Sârbu
Muzeul Brăilei
Brăila, Piaţa Traian, nr. 1
Tel: 039/614725; 61 1788
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ABREVIERI

AB(SN) = Analele Banatului (serie nouă),
Timişoara.

BMI Buletinul Monumentelor Istorice,
Bucureşti, 1 (1971) şi urm.

ActaArbBp Acta Archaeologica, Budapest, 1
(1951) şi urm (AAC)

BMN Bibliotheca Musei napocensis, Quj
Napoca

ActaMN Acta Musei Napocensis, Ouj Napoca,
1 (1964) şi urm.

8. Orban, Szekelyfold Orbân Balăzs,
Szekelyfăld leirâsa, tărtenelrni, făldrajzi es nep
szempontbol, Pesta, 1868

=

=

=

.

=

=

ActaPm Acta Musei Porolissensis, Zalău, 1
(1977) şi urm
=

.

ADA

Anuarul Institutului de Istorie şi
Arheologie, Ouj Napoca, continuare a publicaţiei
AIIC, Ouj, 1 (1958) şi urm.
=

=

AMA = Acta Musei Apulensis, Alba Iulia

=

ComSA
Craiova.

Arhivele Naţionale Istorice

=

=

Acta Musei Apulensis, Alba Iulia.

Crisia

Crisia, Oradea.

=

AVSL Archiv des Vereins fur Siebenburgischen
Landekunde, Hermannstadt (Sibiu), 1, 1862

Cumidava

ArchErt = Archaeologiai Ertesito, Budapest

Danubius
1971

=

ArchKorrbl Archeologisches Korrespondenz
blatt, Urgeschichte, Pomerzeit, Fruhmittelalter,
Heraus�egeben von Rom: - Germ. Zentralmuse
um Mamz a. Rhein.
=

=

=

Cumidava, Braşov.

Danubius. Istorie. Galaţi, voi. V,

Dacia N.S. Dacia. Revue d'archeologie et d'his
toire, Bucureşti, 1 (1957) şi urm
=

.

DolgSz Dolgozatok a Szegedi J6zsef
Thdomâny-egyetem Archaeo16giai
Intezetebol, Szeged.
=

ArchKOzl

Archeologiai Kozlemenyek. Pest,

=

Budapest.

ArchHung

EpBronz

Archaeologia Hungarica, Budapest,
1 (1926) şi urm.
=

epoca bronzului

=

=

=

=

FHDR Fontes Historiae Daco-Romanae,
Bucureşti, III, edAI.Elian şi N.-Ş.Thnaşoca, 1975.

Balcanica Balcanica. Annuaire de L'lnstitut
des etudes Balkaniques, Belgrad.
Ranatica

Comunicări. Seria arheologie,

=

Corviniana Corviniana. Acta Musei
Corvinensis, Hunedoara.

Arheologiceskie Otkratia, Moscova

Apulum

Cercetări istorice, Iaşi.

=

Comori Comori ale epocii bronzului în
România, Bucureşti, 1995

.

AO

CI

Cronica cercetărilor arheologice.

=

=

=

=

C.C.D..J. Cultură şi civilizaţie la Dunărea de
Jos, Călăraşi

AJuta AJuta. Studii şi comunicări, Sfântu
Gheorghe, 1 (1969) şi urm

ANI

CCA

ForVL = Forschungen zur Volks- und
Landeskunde, Sibiu.

Banatica, Reşiţa.

BCMI = Buletinu l Comisiunii Monumcntelor
Istorice, Bucureşti, 1 (1908) - XXXVIII (1945)

IG = Institutul Geologic, Bucureşti
IGG

BCSS

= Buletinul cercurilor ştiinţ ifice
stu·
denţeşti, Alba Iulia.

=

KoziC

Institutul Geologic Geofizic, Bm.:urcşti
=

Kozlcmcnyck, Cluj.
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Abrevieri
LNMDR = The Late Neolithic of the Middle
Danube Region, Timişoara.

RevTrans

=

Revista Transilvania

RepCiuj = Repertoriul Arheologic al judeţului
Ouj, Bibliotheca Musei Napocensis, V, Ouj
Napoca, 1992

Marisia = Marisia. Studii şi materiale,
Arheologie, istorie, etnografie. Muzeul Judeţean
1ărgu Mureş, Targu Mureş, 1 (1971) şi urm.

RevMuz = Revista Muzeelor, Bucureşti, 1 (1964)
şi urm.

MCA = Materiale şi cercetări arheologice,
Bucureşti

SAI = Studii şi Articole de Istorie, Bucureşti, 1
(1956) şi urm.

MFME = A M6ra Ferenc Muzeum
Evkonyve, Szeged.

Sargetia = Sargetia. Acta Musei Devensis,
Deva.

MIA = Materiali 1 issledovania pa arheologii,
Moscova

SCA = Studii şi cercetări de Antropologie,
Bucureşti

MIN = Muzeul Naţional de Istorie, Bucureşti, 1
(1974) şi urm.

SCIV = Studii şi cercetări de Istorie veche,
Bucureşti, 1 (1950) - 24 (1973); vezi şi SCIVA

MNIT = Muzeul Naţional de Istorie a
'fransilvaniei

SCIVA = Studii şi cercetări de istorie veche şi
arheologie, Bucureşti, 25 (1974) şi urm.

PMJH = Publicaţiile Muzeului Judeţean
Hunedoara, Deva

SlovArch = Slovenska Archeolo�a. Casor.is
Slovenskej Akadernie Vied. BratiSlava, 1 (1953) şi
urm.

PZ = Prăhistorische Zeitschrift, Berlin.
RC = Rubane et Cardial, Liige, 1990.
RepCov = Repertoriul Arheologic al judeţului
Covasna, 1998

StComSibiu = Muzeul Bruckenthal. Studii şi
comunicări. Arheologie-Istorie, Sibiu, 1 (19566) şi
urm.

RepMureş = Repertoriul Arheologic al judeţului
Mureş

StComCar = Studii si Comunicări de etno
grafie şi istorie, Cara'nsebeş.

RepBraşov = Repertoriul Arheologic al judeţului
B�v. I şi II, 1995, 1996

StComSM = Studii şi comunicări Satu Mare,
Satu Mare.

RevBistriţei

=

SZ

Revista Bistriţei

=

Studijne Zvesti, Nitra.

Symplbr = Symposia Thracologica, Bucureşti
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odice. El însuşi a fost ctitor de revistă.
Continuând o mai veche tradiţie, a reînviat
analele Muzeului, editând din 1969, publicaţia
anuară AJuta, care a reuşit să supravieţuiască
toate vicisitudinile vremurilor şi să apară, chiar
dacă sub alt titlu, până astăzi.
Z. Szekely rămâne în memoria celor
care I-au cunoscut un profesor respectat, un om
care şi-a dedicat întreaga viaţă Muzeului în
fruntea căruia 1-a hărăzit soarta şi, nu în ultimul
rând, un cercetător pasionat care ne-a lăsat o
operă bogată şi variată, cultivând domenii
ştiinţifice precum Arheologia, Epigrafia,
Numismatica, Istoria, Etnografia* . Prin însăşi
formaţia sa universitară, la începutul carierei
1-a atras, cu deosebire, arheologia clasică şi
istoria antică, obţinând titlul de doctor la
Universitatea din Cluj în 1943 cu o teză în care
a fructificat rezultatele cercetărilor sale efectu
ate în castrul roman de la Comolău. Cercetarea
stăpânirii romane în Dacia a stat în atenţia sa
până la sfârşitul vieţii, unul din ultimele sale
studii publicate referindu-se la un alt castru
roman din sud-estul Transilvaniei, cel de la
Olteni, unde a efectuat săpături în anii 19871988 (vezi: Communicationes Archaeologicae
Hungariae, 1993, p. 47-55). Î n acelaşi domeniu
se înscriu şi lucrările sale de epigrafie şi numis
matică, fiind un colaborator constant al revistei
Studii şi Cercetări Numismatice, începând chiar
cu primul număr al acesteia (1957). Aceste
studii îl vor conduce, inevitabil, şi la cercetarea
perioadei preromane. Debutează în acest
domeniu încă în anii 1946-1947, publicând,
printre altele, descoperirile de epocă La Tene
de la Boroşneul Mic (în Erdelyi Muzeum, 52,
1947, p.130-133), articol urmat, în cursul
deceniilor, de numeroase studii consacrate
diferitelor aspecte ale civilizaţiei dacice, de la
aşezări şi cetăţi (Caşinu Mic/Sînzieni, Covasna,
Zetea), până la problemele ceramicii, ale met
alurgiei fierului şi ale orfervăriei, la legăturile
cu lumea greacă şi romană.
Un alt domeniu de cercetare căruia
Z. Szekely i se dedică încă la începutul carierei
sale este arheologia preistorică. Contribuţiile
sale în acest domeniu privesc, deopotrivă, cul
turile neoliticului şi eneoliticului (Criş, Boian,
Precucuteni, Ariuşd, Petreşti, Tiszapolgâr,
Bodrogkeresztur), cele ale perioadei de tranz
iţie şi ale epocii bronzului (Coţofeni, Zăbala,
Schneckenberg, Ciomortan, Wietenberg,
Noua), legăturile acestora atât cu civilizaţiile
din vestul spaţiului carpato-dunărean cât şi
cu cele din regiunile extracarpatice. Datorită
acestor cercetări, cunoaştem astăzi mai bine
originea, evoluţia şi cronologia culturilor neo-

ZOLTĂN SZEKELY
(1912-2000)
La 1 septembrie 2000, cu puţină vreme
înainte de a împlini vârsta de 88 de ani, a plecat
dintre noi, pentru totdeauna, reputatul arhe
olog şi istoric, dr. Zoltân Szekely, neobosit
cercetător al trecutului plaiurilor transilvane,
mai bine de jumătate de veac colaborator şi
timp de peste patru decenii director al insti
tuţiei, numită de la întemeiere, Muzeul
Naţional Secuiesc, pe care s-a străduit să-I
servească cu devotament şi în vremuri ostile
dăinuirii tradiţiilor culturale ale neamului
căruia îi aparţinea.
Născut la Dej, la 18 noimebrie 1912,
Z.Szekely provine dintr-o .familie de func
ţionari, de origine secuiască. In timpul primului
război mondial îşi pierde tatăl, după care fami
lia se stabileşte la Sf. Gheorghe. Aici urmează
studiile liceale, după care se înscrie la Universi
tatea "Ferdinand I" din Cluj, fiind licenţiat Jn
filologie clasică şi istorie antică (1936). Işi
începe cariera ca profesor secundar la Colegiul
Reformat Wesselenyi din Zalău (1936-1937).
Î n 1937 revine la Sf. Gheorghe ca profesor de
limbă latină şi greacă la Colegiul Secuiesc
Mik6. Viaţa şi activitatea sa se va lega de acum
înainte de acest oraş şi de destinele Muzeului
Naţional Secuiesc, al cărui custode devine încă
în calitatea sa de profesor, ca, apoi, în 1949, să
preia direcţia instituţiei, pe care o va deţine
până în 1990, anul pensionării. Sortit să stea la
cârma muzeului tocmai în deceniile întunecate
ale dictaturii roşii, abil şi prevăzător, cumpănit
şi tenace, cu o destoinicie demnă de tot respec
tul, Z. Szekely a făcut tot ceea ce i-a fost în
putinţă să ocrotească şi să îmbogăţească patri
moniul muzeului, să cultive tradiţiile lăsate
moştenire de înaintaşi, să păstreze prestigiul
ştiinţific al instituţiei, dobândit prin munca pre
decesorilor săi. A întreţinut bune relaţii de
colaborare cu muzeele din zonă, dar şi cu insti
tutele de cercetare şi cu reputaţi specialişti din
centrele academice ale ţării, ceea ce i-a asigu
rat, nu o dată, şi o oblăduire în faţa zelului
excesiv al reprezentanţilor intoleranti ai pute
rii, locale sau centrale. De altfel, multe din
lucrările sale au fost publicate în prestigioase
reviste de specialitate editate la Bucureşti,
(Dacia, Materiale şi Cercetări Arheologice, Studii
şi Cercetări de Istorie �che [şi Arheologie],
Studii şi Cercetări Numismatice, Thraco
Dacica), Cluj (Acta Musei Napocensis) şi Iaşi
(Arheologia Moldovei), făcând parte chiar din
colegiul de redacţie al unora dintre aceste peri-

* O lista sclcctivă a lucrărilor publicate de Zoltăn Szekely între 1 943 şi

1 <JYO,

<:uprinâml 137 de titluri, a fost intocmir1! de

Bucur Mitrca (vezi: SCTVA, �3. 1 992, 3, p.323-328). Lista u rm ează sii tie com p letată şi

comemorat

aici.
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adusa la zi de

Zsolt Szekely, fiul celui

eneolitice şi ale epocii bronzului din sud-estul
Transilvaniei, dezvoltarea metalurgiei aramei şi
a bronzului din aria culturilor amintite. De
strădaniile sale se leagă şi reluarea, în 1968,
după o întrerupere de peste patru decenii, a
săpăturilor de la Ariuşd în colaborare cu o dis
tinsă echipă de la Institutul de Arheologie din
Bucureşti, în frunte cu profesorul Ion Nestor şi
dr. Eugenia Zaharia. Î n ceea ce priveşte prima
epocă a fierului, Z. Szekely are merite de
necontestat în definirea civilizaţiei hallstattiene
timpurii, caracteristică acestei regiuni, ca şi în
lămurirea începuturilor metalurgiei fierului din
spaţiul intracarpatic (vezi, de pildă, Aşezări din
prima vârstă a fierului în sud-estul Transilvaniei,
Braşov, 1966; Beitrăge zur Kenntnis der
Friihhallstattzeit und zum Gebrauch des Eisens
in Rumănien, Dacia, N.S., 10, 1 966, p.209-219).
S-a ocupat, de asemenea, de apariţia în acest
spaţiu a unor elemente de origine răsăriteană,
legată, în general, de expansiunea scitică în
Hallstattul târziu.
Nu a ocolit nici cercetarea unor pro
bleme mult controversate ale perioadelor mai
târzii, "prefeudale" şi medievale timpurii. Pe
baza săpăturilor de la Cernat, Ojdula, Poian,
Sf. Gheorghe etc. a evidenţiat, alături de popu
laţia locală, şi prezenţa unor elemente etnice
alogene (goţi, gepizi, slavi, pecenegi). Despre
aşezarea în Transilvania a slavilor timpurii a
pul?licat chiar şi în prestigioase reviste din
străinătate (vezi: Archeologicke Rozhledy, 15,
1963, p.346-349; Slavia Antiqua, 18, 1970,
p.125-136; Balcano-Slavica, 1, 1971, p. 55-57
etc.). Săpăturile sale efectuate în aşezările de la
Cernat, Ghidfalău-Bedehâza, Sf. Gheorghe şi
Turia, precum şi în cimitirele de la Peteni şi
Zăbala i-au permis să pună într-o nouă lumină
problemele complexe, etno-culturale şi isto
rice, ale evului mediu timpuriu din acest colţ al
Transilvaniei, inclusiv împrejurările stabilirii
aici a populaţiei maghiare, respectiv, secuieşti
(vezi, de pildă, recent, SCIVA, 41, 1990, 1 ,
p. 87-1 10; ibidem, 43, 1992, 3 , p . 245-306;
Veszpremi Tărtenelmi Ttir, Veszprem, 1990,
p. 3-19; A Veszprem Megyei Muzeumok
Kăzlemenyei, 19-20, 1993- 1994, Veszprem,
1994, p. 277-303).

Pe lângă domeniile menţionate mai
sus, preocupările lui Z. Szekely au îmbrăţişat şi
istoria epocii medievale şi moderne. A scris o
scurtă Istorie a oraşului Sf Gheorghe până la
sfârşitul evului mediu (1948) şi un mic volum
despre Monumentele arhitectonice ale oraşului
Sf Gheorghe (1969), ilustrat de cunoscutul gra
fician Varga Nândor Lajos. A publicat studii
despre istoria socială şi politică a secuimii din
secolele XVI-XVII şi chiar despre unele per
sonalităţi ale revoluţiei de la 1848- 1849 din
Transilvania. Nu i-a fost străină nici etnografia
(mai ales stidiul unor meşteşuguri populare),
încercând chiar să facă legătura între această
ştiinţă şi arheologia.
Pe lângă revistele româneşti şi străine,
deja menţionate, Z. Szekely a colaborat şi la
alte publicaţii prestigioase (Archaeologiai Erte
sito, Fasti Archaeologici, Falia Archaeologica
etc.) , a participat, personal sau numai cu comu
nicări, la congresele internaţionale de Pre- şi
Protoistorie de la Hamburg ( 1 958), Roma
(1962), Praga (1966), la Conferinţa Interna
ţională dedicată populaţiilor Bazinului
Carpatic din secolele VIII-X (Szeged, 1971), la
cel de al II-lea Congres Internaţional de
Tracologie (Bucureşti, 1976), la Colocviul
Internaţional " Cultura Cucuteni în context
european" (Iaşi-Piatra Neamţ, 1984), devenind
un arheolog şi istoric binecunoscut şi apreciat
atât în ţ�ră cât şi peste hotare.
In persoana dr. Zoltân Szekely am
pierdut un om devotat meseriei alese şi insti
tuţiei pe care 1-a servit, un învăţat modest şi
harnic care a lăsat în urma sa o operă valo
roasă. I-a fost dat să lucreze, se poate spune,
până în ultimele zile ale vieţii sale lungi şi este
de datoria urmaşilor săi să încredinţeze tiparu
lui studiile sale rămase în manuscris. Acum,
când colegul şi prietenul nostru mai vârstnic se
întoarce pentru odihnă eternă în pământul
strămoşilor săi, pământ din care a scos la iveală
nenumărate comori ale trecutului, ne luăm
rămas bun cu cuvintele consacrate ale inscripţi
ilor funerare romane: Sit tibi te"a levis!
Attila Lâszl6
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