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A NEW SETTLEMENT BELONGING TO THE LATE BRONZE
AGE FROM SOUTH-WEST OF TRANSYLVANIA
Rezumat: Cercetările arheologice preventive, alături de
cele de suprafaţă, întreprinse în ultima perioadă în diferite
puncte din arealul de sud-vest al Transilvaniei, au oferit
posibilitatea identificării unor noi situri arheologice, unele
dintre ele completând informaţiile mai vechi despre secvenţe
cronologice sau culturale insuficient cunoscute. În acest articol prezentăm un lot de materiale arheologice care, din punct
de vedere cronologic, se plasează la finalul Bronzului Târziu
BT. II, la nivelul etapelor Reinecke Müller-Karpe Ha. A1-Ha.
A2 care a fost descoperit în urma diagnosticului arheologic
pentru lotul IV al autostrăzii Lugoj-Deva, în apropierea
localităţii Brănișca, judeţul Hunedoara. Materialul arheologic descris în rândurile următoare, deși nu este unul foarte
diversificat, contribuie la cunoașterea realităţilor cronologice
și culturale din zona depresionară a Mureșului inferior la
finalul epocii bronzului, ceramica descoperită prezentând
afinităţi cu ceea ce în literatura arheologică se consideră că
reprezintă grupul Susani sau mai nou descoperirile de tip
Susani-Simeria.
Cuvinte-cheie: diagnostic arheologic, groapă clopot,

ceramică, Hallstatt timpuriu, grupul cultural Susani sau
descoperiri de tip Susani-Simeria
Summary: The archaeological rescue research and field
surveys, carried out recently in different points from southwestern Transylvania, allowed us to find new archaeological sites, many of them adding up elder information about
poorly known chronological or cultural aspects. In this article we present a lot of archaeological materials belonging
to the Late Bronze Age period, BT. II, Reinecke MüllerKarpe Ha. A1-Ha. A2, found during the archaeological diagnose for the Lugoj-Deva Highway, Lot 4, near Brănișca,
Hunedoara County. The archaeological material describe in
next following lines, not so diversified, gave us some new insights to the chronological and cultural relations in the Lower
Mureș Valley at the end of Bronze Age and the pottery discovered is similar to what in the literature is known as Susani
group or, recently, Susani-Simeria discoveries.
Keywords: archaeological diagnostic, bell-shaped pit,
pottery, Early Hallstatt, Susani group or Susani-Simeria
discoveries

INTRODUCERE
Realizarea diagnosticului arheologic intruziv pentru lotul IV al Coridorului IV Pan-European,
Autostrada Lugoj-Deva, în toamna anului 2013 (lunile august-septembrie), a oferit oportunitatea cercetării
unor situri arheologice inedite în judeţul Hunedoara, în zona culoarului depresionar al Mureșului inferior1.
* Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, petre_colteanu@yahoo.com
** Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva, ion_alexandru-barbat@yahoo.com
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Diagnosticul arheologic, în baza autorizaţiei cu numărul 215/2013, a fost realizat de către arheologi: dr. Paul Damian (în
calitate de responsabil proiect – Muzeul Naţional de Istorie a României București), dr. Mihaela Simion, dr. Constantin
Băjenaru (Compania Naţională de Autostrăzi și Drumuri Naţionale România București), Costin Daniel Ţuţuianu, dr.
Cătălin Cristescu, dr. Ioan Alexandru Bărbat (Muzeul Civilizaţiei Dacice și Romane Deva), Petre Colţeanu, Andrei Heroiu
(SC Vanderlay SRL) în calitate de membrii ai colectivului de cercetare.
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Este și cazul sitului din proximitatea satului Brănișca (comuna Brănișca, judeţul Hunedoara), din punctul
„Pescărie Vest”2, care până la momentul realizării diagnosticului arheologic era necunoscut3 (Fig. 1–2).

Figura 1. Localitatea Brănişca în sud-vestul Transilvaniei
(hartă prelucrată după: http://www.gisportal.ro/romania/)
Figure 1. Brănişca in South-Western Transylvania (processed map after: http://www.gisportal.ro/romania/)

ASPECTE ALE CADRULUI GEOGRAFIC
Situl identificat prin sondajele de diagnostic arheologic, orientate est-vest sau nord-sud, ne-au permis delimitarea lui pe o lungime de aproximativ 200 m din ductul tronsonului de autostradă și pe o lăţime
de 40 m, între km. 88+450–88+625 ai viitoarei autostrăzi Lugoj-Deva (Fig. 4)4.
Din punct de vedere fizico-geografic, situl de la Brănișca „Pescărie Vest” se află în culoarul depresionar
al Mureșului inferior (Fig. 3, 5). Sectorul geografic studiat, fiind alcătuit din bazinete depresionare și îngustări asemenea unor defileuri, toate dispuse la nordul Munţilor Poiana Ruscă și în sudul Munţilor Apuseni5.
Sistemul de terase al râului Mureș în arealul amintit cuprinde patru nivele: a) lunca; b) terasele inferioare;
c) terasele mijlocii și d) terasele superioare6, iar vechimea acestora pornește din Pleistocenul Inferior7.
2

3

4

5
6
7

Vleja et al 2015, p. 171–172; Datorită lipsei unui toponim în zona respectivă, inclusiv după analiza hărţilor de secol XVIII,
XIX și XX și consultarea localnicilor, am decis utilizarea pentru al doilea sit de pe tronsonul autostrăzii, unul legat de
activitatea zonei de agrement din apropiere (pescărie), respectiv „Pescărie Vest”.
Aducem mulţumiri responsabilului de proiect dr. Paul Damian (MNIR București), pentru posibilitatea publicării rezultatelor
cercetărilor arheologice (diagnostic) întreprinse în situl Brănișca „Pescărie Vest” în toamna anului 2013.
În afara perimetrului afectat de noua arteră rutieră, firește, situl continuând, ca urmare a fragmentelor ceramice observate pe
terenurile agricole din jur.
Ujvári 1972, p. 299, 312; Grigore 1987, p. 428; Oncu 2000, p. 15, 17–18, 21; Rus 2006, p. 13.
Oncu 2000, p. 39; Rus 2006, p. 13.
Grigore 1987, p. 428.
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Figura 2. Localizarea sitului Brănişca „Pescărie Vest” pe o hartă austriacă din secolul al XIX-lea
(hartă prelucrată după: http://mapire.eu/en/map/collection/secondsurvey)
Figure 2. The placement of Brănişca „Pescărie Vest” site in an Austrian map from the XIXth century
(processed map after: http://mapire.eu/en/map/collection/secondsurvey)

Raportându-ne la unităţile de relief prezente în culoarul depresionar al Mureșului inferior, situl de la
Brănișca „Pescărie Vest” se găsește în regiunea depresionară a Iliei care are o lungime de 22 km și o lăţime a
luncii care variază între 4 și 8 km8 (Fig. 1–3). Limitele acestei unităţi fizico-geografice sunt următoarele: la
est defileul Brănișca, la vest defileul Tătărăști-Zam, la nord Munţii Apuseni și la sud Munţii Poiana Ruscă9.
Datorită dezvoltării pe orizontală a luncii Mureșului, la o altitudine de 175–160 m, zona se prezintă asemenea unui șes aluvionar cu o lăţime de 3–5 km și o pantă redusă (sub 0,01%)10.
În privinţa caracteristicilor teraselor, bibliografia de specialitate amintește procese de glacizare
în cazul celor inferioare, de unde și impresia că depresiunea este lipsită de aceste forme ale reliefului11.
Terasele superioare cuprind aliniamentul dealurilor și măgurilor retezate – „Prislop” (limita dintre comunele Brănișca și Ilia), „Măgura Sârbilor” (la nordul satului Bretea Mureșană), „Măguraua” (limita dintre localităţile Brănișca, Boz și Târnăviţa), majoritatea cu o suprafaţă nu foarte mare și destul de prost conservate12.

Figura 3. Vedere din satelit asupra sitului arheologic Brănişca „Pescărie Vest” (hartă prelucrată după: earthgoogle.com)
Figure 3. Satellitary view over the Brănişca „Pescărie Vest” archaeological site (processed map after: earthgoogle.com)
8
9
10
11
12

Oncu 2000, p. 44–46; Rus 2006, p. 15.
Oncu 2000, p. 45–46; Rus 2006, p. 15.
Oncu 2000, p. 46; Rus 2006, p. 16.
Oncu 2000, p. 46; Rus 2006, p. 16.
Rus 2006, p. 13–14.
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LOCALIZAREA ÎN TEREN A SITULUI BRĂNIŞCA „PESCĂRIE VEST”
În teren, punctul arheologic recent identificat, poate fi localizat în partea de vest a unui complex de
agrement format din patru lacuri (pescării), pe partea dreaptă a drumului judeţean Băiţa-Ilia (DJ 706A),
la o distanţă de 200 m faţă de ductul șoselei actuale și la aproximativ 400 m de ultimele case din localitatea
Brănișca13 (Fig. 2–3, 5). Partea de nord-vest este mărginită de un deal14, care în contextul formelor de relief
din vecinătate, lasă impresia că situl este amplasat într-o zonă depresionară (căldare), practic, în depresiunea Ilia. Așezarea preistorică nou descoperită în partea de est era mărginită de cursul unui pârâu care avea
direcţia de curgere nord-sud, aflat în vecinătatea satului Târnăviţa15 (Fig. 2). Stabilirea unor comunităţi
preistorice în acest areal, la finele Bronzului Târziu, fiind influenţată și de geomorfologia teraselor mult mai
bine dezvoltate pe sectorul drept al Mureșului, unde au ocupat terase mijlocii și intermediare ca altitudine,
în cazul de faţă pe malul drept al fostului pârâu Târnăviţa.
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

X – nord
494318,69758
494327,92171
494340,62193
494372,45019
494404,42495
494432,80304
494457,02127
494447,27209
494399,62263
494360,53119
494354,48039
494316,58623

Y – est
327185,11559
327174,72916
327160,12454
327122,95981
327085,78284
327053,23959
327075,54902
327088,28993
327150,74748
327205,80244
327215,78898
327187,37897

Figura 4. Brănişca „Pescărie Vest”. Inventarul de coordonate Stereo 70
Figure 4. Brănişca „Pescărie Vest”. Inventory of Stereo 70 coordinates

Figura 5. Brănişca „Pescărie Vest”. Situl arheologic
Figure 5. Brănişca „Pescărie Vest. The archaeological site
13

14

15

Coordonatele geografice (GPS) ale sitului în partea centrală, raportat la zona afectată de tronsonul de autostradă, sunt:
latitudine N 450 55’ 38.6“, longitudine E 220 46’ 8.8” și altitudine 181.7 m.
Conform hărţilor austriece din secolul al XIX-lea, toponimul acestui promontoriu care mărginește la nord-vest situl este
notat „Magureu”, „Mâgureu”, „Măgureua” (http://mapire.eu/en/; adresă accesată la data de: 21.12.2014); După Planurile
Directoare de Tragere de la începutul secolului XX, toponimul este „Măguraua” (http://earth.unibuc.ro/harti/; adresă
accesată la data de: 21.12.2014)
În momentul de faţă zona de agrement modernă cu cele patru lacuri corespunde cu vechea albie a pârâului Târnăviţa.
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ISTORICUL CERCETĂRILOR
Situl de la Brănișca „Pescărie Vest” a fost cercetat pentru prima dată în timpul unei periegheze pentru
tronsonul rutier la nivel de autostradă, dintre municipiile Lugoj și Deva, în lunile august-septembrie ale
anului 2008, unde, datorită vegetaţiei abundente, nu au fost identificate materiale arheologice16. Cu toate
acestea, aspectul terasei și descoperirea unor materiale arheologice în partea de est a bazei de agrement
moderne, au impus includerea acestuia în aria de protecţie a unui sit învecinat17.
Cu ocazia diagnosticului arheologic pentru lotul IV al viitoarei autostrăzi Lugoj-Deva realizat în
toamna anului 2013, între km. 88+450–88+625, a fost identificată o așezare aparţinând Bronzului Târziu,
cercetarea efectuându-se șase luni mai târziu (2014)18.
Tot în apropiere de noua așezare preistorică de la Brănișca, din punctul denumit convenţional
„Pescărie Vest”, se află și situl cu descoperiri aparţinând Neoliticului Târziu și Eneoliticului – „Pă Hotară/Pe
Hotar”, intrat de peste patru decenii în literatura de specialitate19. Distanţa în linie dreaptă din zona centrală
a celor două staţiuni arheologice este de aproximativ 1,5 km, siturile menţionate fiind despărţite de un deal
cu toponimul „Măguraua”.
STRATIGRAFIA SITULUI ŞI A CONTEXTELOR ARHEOLOGICE
Pe toată lungimea sitului au fost executate secţiuni stratigrafice realizate mecanic, iar în momentul
descoperirii unor complexe arheologice (cazul sondajului S259), cercetarea s-a efectuat manual (Fig. 5, 8).
Lungimea și orientarea unităţilor de săpătură a fost determinată de particularităţile reliefului și de marcajele
topografice din teren. Astfel, pentru delimitarea sitului au fost practicate nouă secţiuni de diagnostic arheologic, majoritatea oferind aceeași situaţie stratigrafică (Fig. 6–7):
S258: 1. 0–0,25 m, strat brun deschis arabil (afânat)
2. 0,25–0,60 m strat arheologic de culoare brună cu urme de chirpici, cărbune și fragmente ceramice
(compact), argilos și amestecat cu nisip
3. 0,60–1,40 m strat gălbui cu concreţiuni calcaroase, nisipos, compact, steril din punct de vedere
arheologic

Figura 6. Brănişca „Pescărie Vest”. Profilul de vest al secţiunii S258
Figure 6. Brănişca „Pescărie Vest”. The western profile of S258

16
17

18
19

Rișcuţa et al 2011, p. 74, plan 8.
Tincu, Marc 2008, p. 56; Diaconescu 2008, p. 72, nota 13; Diaconescu 2009, p. 93, 316, 428, nota 432, imaginea 19; Rișcuţa
et al 2011, p. 59–61, 66–67, 74, 94–106, 124–130, pl. 15–27, 45–51, Plan 1, 8, Anexa 2; În acest areal din extravilanul
localităţii Brănișca au fost efectuate periegheze în cursul anului 2008 de către arheologi de la Muzeul Castelul Corvinilor
Hunedoara și Muzeul Civilizaţiei Dacice și Romane Deva.
Vleja et al 2015, p. 171–172.
Lazarovici, Kalmar-Maxim 1991, p. 128–131, fig. 32–33; Drașovean 1996, p. 98; Maxim 1999, p. 146; Luca 2008, p. 37–38,
Harta 9; Tincu, Marc 2008, p. 55–56, 61, pl. I, fig. 1–2; În registrele de inventar general ale muzeului devean sunt menţionate
materiale ceramice, litice și plastică aparţinând Neoliticului Târziu și Eneoliticului adunate din cercetări de teren în anul
1981, din punctul „Pe Dâmburi”.
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S259: 1. 0–0,25 m, strat brun deschis – vegetal (afânat)
2. 0,25 m–0,55/0,70 m, strat arheologic de culoare brun-negricioasă cu materiale ceramice, osteologice și pigment de chirpici
3. 0,55/0,70 m–1,10/1,40 m, strat gălbui, nisipos, compact, steril din punct de vedere arheologic

Figura 7. Brănişca „Pescărie Vest”. Planul secţiunii S259
Figure 7. Brănişca „Pescărie Vest”. The plan of S259

Figura 8. Brănişca „Pescărie Vest”. Secţiunea S259
Figure 8. Brănişca „Pescărie Vest”. The trench S259
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În urma executării sondajelor de diagnostic arheologic în suprafaţa S259 (Fig. 7–8), orientată est-vest,
pe lungimea sitului, în jumătatea de nord a tronsonului de autostradă, la km. 88+525 au fost surprinse două
complexe arheologice, pe marginile de nord și sud, notate Cx 1 (Fig. 9–13) și Cx 2 (Fig. 9, 14):
Cx 1. Complexul s-a conturat la 0,25 m faţă de nivelul actual de călcare, în profilul de sud al sondajului de diagnostic arheologic S259, sub forma unei pete de culoare brun închis cu materiale arheologice și pigmenţi de chirpici și cărbune, având forma aproape circulară și un diametru de 1 m (Fig. 7–8).
Cercetarea a relevat umplutura compactă a complexului, care se desprindea foarte greu de pe pereţii
gropii, ce conţinea uneori fragmente de chirpici cu amprente de nuiele de culoare cărămizie. În urma secţionării complexului pe axa nord-sud (Fig. 9, 11) s-a observat că pereţii sunt cuptoriţi (groapa având un
profil trapezoidal), iar după cercetarea parţială a gropii s-a constatat că cea mai mare parte a inventarului
arheologic se afla în partea inferioară și era reprezentat din: ceramică (fragmentară sau vase întregibile
depuse), frecător din piatră (așezat cu partea activă în jos), bucăţi de gresie spartă și un ac din bronz fragmentar. De la nivelul de conturare, adâncimea finală a complexului este de 0,75 m. Modul de dispunere al
inventarului gropii lasă impresia că materialul arheologic a fost depus pe aproape toată suprafaţa circulară
a părţii inferioare a complexului (Fig. 9–10, 12–13), exceptând partea sud-vestică a acestuia, unde lipsește inventarul ceramic. Aceste caracteristici ar putea pleda pentru încadrarea complexului în categoria
gropilor cu depuneri (?).
Cx 2. Complexul s-a conturat la 0,25 m faţă de nivelul actual de călcare, în profilul de nord al sondajului de diagnostic arheologic S259, sub forma unei pete de culoare brun-cărămizie, de formă ovală, cu
diametre de 0,50 și 0,60 m (Fig. 8–9). Conturarea gropii s-a realizat pe baza bucăţilor de chirpici prezente
în umplutura complexului, din care unele cu amprente de nuiele (Fig. 14a). La secţionare s-a observat că
groapa prezintă o umplutură uniformă alcătuită din: chirpici (cu amprente de nuiele și fără amprente) (predomină), cărbune și ceramică (cantitate redusă și fragmentară) (Fig. 14b). Adâncimea finală a gropii de la
nivelul de conturare a fost de 0,47 m. Caracteristicile inventarului, adâncimea și diametrul complexului ar
putea indica apartenenţa la categoria gropilor de stâlp (?).

Figura 9. Brănişca „Pescărie Vest”. Profilul de est al complexelor Cx 1/S259 şi Cx 2/S259
Figure 9. Brănişca „Pescărie Vest”. Eastern profile of Cx 1/S259 and Cx 2/S259 features
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Figura 10. Brănişca „Pescărie Vest”. Detaliu cu „patul de fragmente ceramice” din Cx 1
Figure 10. Brănişca „Pescărie Vest”. Detail of the „sherds bed” from Cx 1

Figura 11. Brănişca „Pescărie Vest”. Complexul Cx 1 în timpul cercetării arheologice
Figure 11. Brănişca „Pescărie Vest”. Cx 1 during the archaeological research
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Figura 12. Brănişca „Pescărie Vest”. Complexul Cx 1 în timpul cercetării arheologice
Figure 12. Brănişca „Pescărie Vest”. Cx 1 during the archaeological research

Figura 13. Brănişca „Pescărie Vest”. Complexul Cx 1 la finalizarea cercetării arheologice
Figure 13. Brănişca „Pescărie Vest”. Cx 1 feature at the end of the archaeological research
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Figura 14. Brănişca „Pescărie Vest”. Complexul Cx 2 în timpul cercetării arheologice (a-b)
Figure 14. Brănişca „Pescărie Vest”. Cx 2 feature during the archaeological research (a-b)

DESCRIEREA INVENTARULUI ARHEOLOGIC
Materialul arheologic descoperit în cele două complexe nu este unul foarte diversificat, cele mai
reprezentative artefacte care vor constitui obiectul studiului nostru, fiind identificate în Cx 1, restul materialelor ceramice din Cx 2 sunt extrem de fragmentate, făcând dificilă determinarea lor din punct de vedere
arheologic, dar nu și cronologic. Aici am dori să precizăm că ceramica din Cx 2 prezintă similitudini din
punct de vedere al confecţionării (pasta ceramicii, netezirea, arderea) cu artefactele similare din Cx 1, fapt
care ne determină să atribuim, probabil, aceluiași mediu cultural, inventarul arheologic din complexul
amintit (Cx 2).
Astfel, pentru complexul Cx 1, cele mai relevante materiale arheologice sunt următoarele: ceramica
(forme întregibile și fragmentare) (Pl. I/1–4, II/1–6, III/1–5), utilajul litic (cioplit și șlefuit) (Pl. III/3, 5),
o piesă de bronz fragmentară și un obiect miniatural (Pl. III/4).
Ceramica (prezentare generală)
Prezenţa în zona sitului a unor soluri cu o aciditate ușor ridicată și-a pus amprenta asupra materialului
arheologic și arheozoologic, o confirmare venind și în urma rezultatelor cercetărilor arheologice preventive
din primăvara anului 201420. Astfel, marea majoritate a materialului ceramic prezentând un aspect grosier.
Analizând macroscopic ceramica au fost deosebite două categorii, din care ceramica grosieră și semifină
ocupă un loc semnificativ din punct de vedere cantitativ în comparaţie cu piesele ceramice fine, inexistente
în sondajul de diagnostic arheologic S259.
Ceramica grosieră conţine drept degresanţi, de regulă, nisip cu bobul mărunt sau mare, dar și pietricele sau rocă mărunţită (cum ar fi fragmente de gresie, din care unele cu diametrul de 11,77 mm) de unde
și asprimea pereţilor în momentul atingerii acestora (Pl. I/1–4, IV/1–3). Mai rar au fost utilizate materiale
ceramice în scopul degresării pastei vasului și materii organice cum ar fi pleava tocată și mărunţită. Asupra
suprafeţelor vaselor ceramice au fost constatate încercări de netezire ale acestora care nu au reușit întotdeauna în totalitate. La această grupă ceramică ornamentele sunt mai puţin întâlnite, cum ar fi împunsăturile asemenea unor mici alveole, dispuse orizontal în partea superioară a vaselor (Pl. I/3). Pe un fragment,
neilustrat în articolul de faţă, au fost distinse și câteva incizii care sugerau ideea unei ghirlande (Pl. IV/2)
și urmele unor pliseuri, slab vizibile. Barbotina, deși este în general socotită un element decorativ, în cazul
de faţă este stropită, slab reliefată, având un rol mai degrabă practic, acela de tratare a suprafeţelor vasului
(Pl. I/4). Arderea a fost reductantă, incompletă sau slab oxidantă, de unde și miezul de culoare neagră,
20

Vleja et al 2015, p. 171–172.
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brună, cenușie și mai rar cărămiziu-gălbuie. Suprafaţa vaselor ceramice a căpătat în urma arderii culoarea
brună închisă (Pl. I/1–2) sau deschisă (Pl. I/4), cărămizie sau cenușie (Pl. I/3). Nu de puţine ori astfel de
forme ceramice fiind însoţite de urme de ardere secundară, mai exact flecuri cenușii sau cărămizii (Pl. I/2).
Ceramica semifină prezintă aproximativ aceeași pondere cu cea grosieră, diferenţele notabile între
aceste grupe ceramice fiind date de tehnologia de confecţionare. Astfel, pentru ceramica semifină, luturile
au fost degresate cu nisip cu bobul mărunt, accidental fiind întâlnite și pietricele (Pl. II/1–6, III/1–2, IV/4–
12). Netezirea bună a pereţilor vaselor, dar și ornamentarea ceramicii, concomitent cu asocierea categoriei
semifine a ceramicii cu formele deschise cum sunt străchinile (Pl. III/1–2) sau castroanele (Pl. II/1–2),
reprezintă câteva trăsături ale unei grupe aparte a ceramicii. În tehnicile de ornamentare au fost prevăzute
decoruri obţinute prin incizie (Pl. II/1–2, 6, IV/4–6), canelură (pliseuri) (Pl. II/3–5, IV/7–10) și prin
adăugarea pe suprafaţa vasului a unor aplicaţii plastice, de cele mai multe ori de formă conică (Pl. II/1,
IV/11–12). Inciziile realizate pe suprafaţa vaselor sunt puţin adânci dispuse orizontal (Pl. II/1–2, IV/4)
sau în ghirlandă (Pl. II/2, IV/5), uneori aproape insesizabile (Pl. II/1) și au fost preferate în ornamentarea
părţii inferioare a vaselor sau în porţiunea umărului/diametrului maxim al vasului. Tot în tehnica inciziei,
dar de această dată prezentă pe umărul vasului, imediat sub buză, este decorul în val, dispus ușor oblic,
compus din două linii (Pl. II/6, IV/6). Canelurile sunt înguste asemenea unor pliseuri și au fost utilizate
în ornamentarea umărului formelor ceramice, până în partea mediană a acestora, fiind organizate vertical
(Pl. II/3, IV/9) sau în ghirlande (Pl. II/4–5, IV/7, 10). Arderea ceramicii este bună și a avut loc în mediu
reductant și oxidant, aspectul miezului ceramic fiind preponderent negru sau cenușiu, mai rar gălbui-cărămiziu. Spre deosebire de ceramica grosieră, menţionăm că ceramica semifină prezintă pe suprafaţa pereţilor o angobă subţire, de cele mai multe ori exfoliată și care a fost lustruită. De altfel, tot la această categorie
ceramică remarcăm preponderenţa nuanţelor cromatice de negru-cenușiu (Pl. II/1–6), mai rar fiind prezente culori cum sunt cele brune și anume brun-gălbui (Pl. III/1) sau gălbui-cărămizii (Pl. III/2). Uneori
și pe aceste tipuri ceramice sunt întâlnite urme de ardere secundară, prin prezenţa unor flecuri de culoare
brună (Pl. II/1) sau cenușie (Pl. III/1–2).
Utilajul litic
O primă piesă este reprezentată de o așchie din cuarţit (Pl. III/5), care în timpul cioplirii s-a desprins
neregulat, date fiind proprietăţile mecanice ale acestei roci și a modului în care se pretează la debitaj. Un al
doilea artefact aparţine grupei uneltelor șlefuite, cum este și frecătorul din piatră (Pl. III/3) descoperit în
partea inferioară a gropii cu partea activă în jos. Analizarea rocii din punct de vedere petrografic a evidenţiat
faptul că este o materie primă locală, din punct de vedere chimic, raportul Na2O+K2O/SiO2 situând roca în
categoria celor neutre de tipul andezit-dacit21 (Fig. 15).
Forma naturală a rocii, alungite, a constituit motivul utilizării unor astfel de piese în activităţile cotidiene din epocă, cum ar fi spre exemplu râșnitul. Urmele de întrebuinţare ale frecătorului, cu excepţia unei
singure feţe, erau foarte prost păstrate, roca fiind alterată din punct de vedere geologic. Nu în ultimul rând,
precizăm că particularităţile tipologice ale uneltei ne confirmă folosirea acesteia în preistorie la mărunţitul/
măcinatul seminţelor, pigmenţilor etc.
Piesă din bronz
Singurul obiect din bronz, un ac puternic deteriorat de aciditatea solului, nu a permis în momentul
descoperirii păstrarea acestuia, fapt pentru care nu îl putem ilustra în articolul de faţă. Amintim doar că
făcea parte din categoria acelor specifice perioadei târzii a epocii bronzului, având o măciulie semisferică
în capăt.
21

Ne exprimăm și pe această cale gratitudinea faţă de colegul nostru lect. dr. ing. Csaba Romuald Lorinţ, Universitatea
Petroșani, Facultatea de Mine, pentru analizele petrografice întreprinse asupra utilajului litic șlefuit.
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Alte categorii de obiecte
La această secţiune putem include o piesă miniaturală (Pl. III/4) cu o formă rotundă de culoare gălbui-cărămizie, lucrată ușor rudimentar, neglijent netezită pe o parte și având o ciupitură realizată cu degetele pe faţa opusă. La mijloc, în secţiune, pe aproximativ jumătate din suprafaţa obiectului miniatural, se află
o adâncitură, efectuată în momentul confecţionării sau apărută în timpul procesului de ardere. În opinia
noastră, un astfel de artefact ar putea reprezenta rezultatul unei activităţi ludice în modelarea lutului (?).
Din Cx 2, ca urmare a fragmentării puternice a materialului ceramic, este de luat în considerare doar
o unealtă din piatră cioplită (Pl. III/6), respectiv un gratoar amenajat pe o așchie din silex de culoare brună
cu vinișoare brun închise. Roca din care a fost confecţionată unealta preistorică prezintă afinităţi cu varietăţile de silex locale specifice părţii de nord a Munţilor Poiana Ruscă și de sud a Metaliferilor.

a

b

c

d

Figura 15. Secţiuni subţiri ale frecătorului din piatră şlefuită (a-d)
Figure 15. Thin sections of the polished stone grinder (a-d)

PROBLEME DE CRONOLOGIE ŞI APARTENENŢĂ CULTURALĂ
Înaintea oricăror precizări legate de apartenenţa cronologică și culturală a complexului Cx 1 din S259
de la Brănișca „Pescărie Vest”, dorim să reamintim necesitatea analizării cât mai atente a gropilor (câmpurilor de gropi) cu materiale ceramice întregibile sau fragmentare din așezările de epoca bronzului, cu atât mai
mult cu cât asemănările între astfel de complexe merg uneori până la identitate.
Desigur, nu doar ceramica sau piesa din bronz vine în sprijinul atribuirii complexului spre finalul
epocii bronzului, forma gropii (clopotită cu profil trapezoidal) și maniera în care au fost depuse obiectele
în cadrul acesteia, respectiv în partea inferioară, ne poate oferi un indiciu referitor la tipul de complex și
conexiunile sale cronologice și culturale. În urma cercetării complexului Cx 1 constatam un aspect interesant și anume „culcarea” și concentrarea formele ceramice întregi sau întregibile la baza gropii, inclusiv a
două obiecte cu caracter special, un frecător din piatră care a fost dispus cu partea activă în jos și un ac din
bronz fragmentar (Fig. 8–9, 11). Fără a putea stabili cu exactitate caracterul gropii, pe care, în momentul de
faţă, îl putem doar presupune, respectiv acela de „groapă cu depuneri” (?), observăm că în bibliografia de
specialitate sunt prezente o serie de analogii pentru acest tip de complex, adeseori prezent în epoca bronzului. Dintre abordările recente discutate pe larg asupra acestei probleme le amintim pe cele editate de F.
Gogâltan22 și I. Bejinariu23.
22
23

Gogâltan 2014, p. 35–53.
Bejinariu 2014, p. 296–297, 301–304.
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Dacă caracteristicile gropii înclină spre datarea acesteia în epoca bronzului, materialul ceramic, fragmentar, nu foarte bogat și diversificat, a fost suficient pentru precizarea principalelor repere cronologice și
culturale ale sitului de la Brănișca „Pescărie Vest”24.
Morfologia tipurilor ceramice ne-a permis stabilirea unor legături cu descoperiri din zona apropiată
sau îndepărtată sitului de la Brănișca „Pescărie Vest”. Astfel, singura formă ceramică întregibilă, castronul
tronconic cu proeminenţe conice, cu buza evazată, cu fundul drept, având umărul ușor reliefat (Pl. II/1),
prezintă analogii la Deva „Viile Noi”25, „Cimitirul Ceangăilor”26 (considerate în trecut Igriţa sau apropiate
acestora, iar mai recent atribuite descoperirilor de tip Deva-Românești)27 și Petea „Csengersima”28 (descoperiri din faza Lăpuș II-Gáva I). Ușor diferite faţă de forma noastră ceramică, dar pe care considerăm util să
le amintim, sunt câteva tipuri ceramice din mediul cultural Susani de la Susani „Grămurada lui Ticu”29 sau
din descoperirile de tip Susani-Simeria din punctul Simeria „În Coastă”30.
Prezenţa a două buze invazate, de mici dimensiuni (Pl. III/1–2), ce provin probabil de la recipiente
ceramice de genul castroanelor și străchinilor, ne asigură corespondenţe tipologice cu materialul ceramic
aparţinând grupului cultural Igriţa relevat în peșterile de la Igriţa și Izbândiș31. Pentru descoperirile din
zona Devei, considerate de I. Andriţoiu ca fiind „înrudite” cu cele de tip Igriţa, menţionăm câteva tipuri
ceramice similare celor amintite anterior la Deva „Viile Noi”32 și Simeria „În Coastă”33. De la Veţel, din punctul „Între Drumuri”, provine un lot important de fragmente ceramice care au fost încadrate în perioada
Bronzului Târziu, unde putem deosebi existenţa unor forme ceramice cu buza invazată similare cu cele de
la Brănișca „Pescărie Vest”34. După cum reiese din artefactele ceramice publicate de la Veţel „Între Drumuri”,
se poate vorbi de existenţa a cel puţin două etape de locuire de la finalul epocii bronzului în acest punct,
ambele încadrându-se în ceea ce recent a fost definit pentru spaţiul de sud-vest al Transilvaniei și de nordest a Banatului, drept descoperiri de tip Deva-Românești35 și Susani-Simeria36. O altă buză invazată dintrun sit de la sfârșitul epocii bronzului din vecinătatea orașului Simeria, care prezintă aceleași caracteristici
morfologice, provine de la Râpaș din punctul „La Grivoni/La Fermă”37. Același tip ceramic amintit mai
sus este de găsit și în cadrul grupului cultural Susani în nivelul II al așezării de la Susani „Deluţ”38, dar și în
punctul „Grămurada lui Ticu”39.
Fără a extinde mai mult discuţia privind analogiile acestor grupe ceramice, observăm o atentă analiză
a lor în cadrul tezei de doctorat elaborate de G. Szabó, unde pentru descoperirile de tip Proto-Gáva40 din
zona Tisei, la momentul Bz. D-Ha. A1, au fost deosebite două tipuri principale, notate XX și XXI, fiecare
24

25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
35
36
37
38
39

40

Privitor la cronologia generală a așezării de epoca bronzului de la Brănișca „Pescărie Vest”, precizăm că doar în urma
cercetărilor din primăvara anului 2015 am reușit să avem o imagine reală despre orizonturile cronologice și culturale care se
succed în cadrul sitului; Vleja et al 2015, p. 171–172.
Andriţoiu 1982–1983, p. 128, 135, pl. 4/1; Andriţoiu 1992, p. 71, 229, pl. 61/ 1; Popa, Totoianu 2010, p. 285, pl. 78/4.
Andriţoiu 1982–1983, p. 128, 135, pl. 4/4; Andriţoiu 1992, p. 71, 229, pl. 61/4; Popa, Totoianu 2010, p. 285, pl. 78/7.
Popa, Totoianu 2010, p. 226.
Marta 2009, p. 275, 317, pl. 6/2Ac, 40/16.
Stratan, Vulpe 1977, p. 37–38, 47–48, Taf. 5/216–217, 14/127; Gumă 1993, p. 170, pl. XX/1; Gumă 1995, p. 121, pl. III/3.
Bassa, Mărghitan 1967, p. 106, fig. 1; Bassa 1970, p. 228, fig. 4/1; Popa, Totoianu 2010, p. 232, 287, pl. 80/4.
Emödi 1980, p. 246, 248, 259, fig. 19/156–159, 162, 22/184; Chidioșan, Emödi 1982, p. 68–70, fig. 3/4, 4/1–2, 4–5;
Chidioșan, Emödi 1983, p. 21, 28, fig. 5/7.
Andriţoiu 1982–1983, p. 128, 136–137, pl. 5/3–4, 9; Andriţoiu 1992, p. 71, 230, pl. 62/3–4, 9.
Andriţoiu 1976, p. 396, 409, pl. 5/3; Andriţoiu 1982–1983, p. 128, 136, pl. 5/5–6; Andriţoiu 1992, p. 71, 230, pl. 62/5–6.
Barbu, Ion 2009, p. 17, 24, fig. 8/10; Barbu, Barbu 2012, p. 35–37, 51, 53–54, pl. XI/17–18, XIII/7–8, 11–16, XIV/1–2.
Popa, Totoianu 2010, p. 226.
Popa, Totoianu 2010, p. 229.
Marc 2010, p. 43, 61, pl. XV/a.
Stratan, Vulpe 1977, p. 31–33, Taf. 28/18–21; Popa, Totoianu 2010, p. 231.
Stratan, Vulpe 1977, p. 46–53, Taf. 10/79–92, 11/100–117, 12/118–121, 13/122–125, 14/126; Gumă 1993, p. 169,
pl. XVIII/1, 3, 6, 18, XX/2, 4, 6, 8; Gumă 1995, p. 104, 121, pl. III/6, 19–21, 25.
Szabó 1996, p. 9–109; Szabó 2002; Ciugudean 2009a, p. 66; Ciugudean 2009b, p. 314; Ciugudean 2010, p. 167; Ciugudean
2011, p. 69.
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cu mai multe variante41. Același autor tratează și apariţia acestor categorii ceramice în descoperirile Gáva
timpurii din același areal geografic42, iar aici ar fi amintit profilul unei buze de la Brănișca „Pescărie Vest”
(Pl. III/1) ce este aproape identică cu una de la Nagykálló43.
De la un vas cu profilul în „S” provine un fragment din care se păstrează o parte din buză, o toartă și
pornirea spre zona diametrului maxim al recipientului ceramic (Pl. I/1). Cele mai apropiate corespondenţe
tipologice le-am întâlnit la Izbândiș în mediul cultural Igriţa44 și la Petea „Csengersima”, în materialele ceramice care ilustrează faza Lăpuș II-Gáva I45.
O altă formă fragmentară cu buza evazată și cu umărul decorat prin alveole dispuse într-un șir orizontal (Pl. I/3, IV/3) prezintă analogii atât pentru profilul buzei cât și pentru motivistică la Veţel „Între
Drumuri”, la un orizont cronologic specific descoperirilor de tip Susani-Simeria46. Apropiată ca morfologie,
dar cu buza mai puţin răsfrântă în afară, este și o piesă ceramică decorată cu mici alveole identificată în așezarea aparţinând Bronzului Târziu de la Șibot „La Baltă”47.
Fără a constitui neapărat un ornament, ci mai degrabă o manieră de tratare a suprafeţelor vaselor
ceramice, barbotina stropită (Pl. I/4, IV/1) întâlnită pe un fragment ceramic de la Brănișca „Pescărie Vest”
cunoaște o analogie într-o așezare Gáva timpurie din zona apropiată și anume la Alba Iulia „Str. Brândușei”48.
Apariţia barbotinei în sud-vestul Transilvaniei, la nivelul etapei Ha. A, a fost pusă pe seama grupului CugirBand, susţinându-se ipoteza transmiterii ornamentelor barbotinate și comunităţilor de tip Gáva49.
Din grupa decorurilor realizate prin adâncire pe ceramica semifină, canelurile înguste asemenea
unor pliseruri sunt cel mai des folosite în ornamentarea ceramicii descoperite groapa denumită Cx 1/2013
din așezarea de la Brănișca „Pescărie Vest”, fiind urmate de cele incizate.
Canelurile înguste sunt asociate cu vase de tipul cănilor sau castroanelor cu buza evazată, iar organizarea lor pe verticală pe umărul vaselor (Pl. II/3, IV/9) ne indică legături foarte bune în așezările grupului
cultural Susani sau în descoperirile de tip Susani-Simeria de la Susani „Grămurada lui Ticu”50. Prezenţa unei
astfel de ornamentaţii este de găsit și pe olăria ceramicii considerate de tip Proto-Gáva51, un exemplu fiind
pe un vas bitronconic de la Tiszapüspöki-Karancs-Háromág52.
Elementele decorative sub forma ghirlandei (Pl. II/4–5, IV/7, 10) au fost executate pe aceleași categorii ceramice amintite anterior, la același orizont cultural, în așezările de la Deva „Viile Noi”53 și Susani
„Grămurada lui Ticu”54.
Tehnica inciziei, cu toate că a fost mai puţin folosită în comparaţie cu canelura, este prezentă pe unele
forme ceramice similare tipologic celor decorate prin canelură, ba mai mult, ornamentele incizate respectând aceleași canoane cu cele realizate prin canelare. Un astfel de caz este cel al unui castron a cărui parte
superioară lipsește decorat cu incizii duble deasupra bazei vasului, dar și în maniera ghirlandei în apropierea
umărului (Pl. II/2, IV/4–5). Similitudinile pentru astfel de forme ceramice sunt de căutat în orizonturile
culturale anterioare, respectiv Valea Timișului II-Susani „Deluţ”-Românești sau de tip Balta Sărată târzii
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

51
52
53
54

Szabó 2002, fig. 8/XX, 9/XXI.A.1, XXI.A.2, XXI.B., 10/XXI.C.1, XXI.C.2, XXI.D.1, XXI.D.3.
Szabó 2002, fig. 33/XXI.A.1, XXI.C.1.
Kemenczei 1982, p. 73, 77, 84, Abb. 3/6.
Chidioșan, Emödi 1983, p. 21, 27, fig. 4/2.
Marta 2009, p. 67, 174–175, 274, 277, 338, typological plate 5, 8, pl. 61/6.
Barbu, Ion 2009, p. 17, 24, fig. 8/1; Barbu, Barbu 2012, p. 37, 54, pl. XIV/3–4.
Popa, Totoianu 2010, p. 196, 271, pl. 64/3.
Popa, Bounegru, Mihai 2004, p. 151, 155, fig. 3/6, 10; Popa, Totoianu 2010, p. 213, 250, notele 1233 și 1556.
Popa, Totoianu 2010, p. 214; Ciugudean 2011, p. 72.
Stratan, Vulpe 1977, p. 47–48, 51, Taf. 4/5, 18/143, 145, 21/167, 170; Gumă 1993, p. 170–171, pl. XVIII/2, XIX/14, 18;
Gumă 1995, p. 104, 121, pl. III/23, 42.
Szabó 2002, fig. 6/XIV.A.1/4, 26, 17/3/4.
Szabó 2002, p. 25–26, fig. 121/4.
Andriţoiu 1969, p. 41, fig. 4/2, 5; Andriţoiu 1982–1983, p. 130, 135, pl. 4/1, 5; Popa, Totoianu 2010, p. 234, 237, fig. 17/2–3.
Stratan, Vulpe 1977, p. 46–53, Taf. 4/2, 4, 7/56, 9/55, 57–58, 64–65, 67, 70–71, 75, 21/163–166, 168–169, 22/171–174;
Gumă 1993, p. 171, pl. XIX/3, 5, 8, 10, XXI/10, 23; Gumă 1995, p. 104, 121, pl. III/15, 28, 31, 39.
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(III–IV) de la Românești „Peștera cu Apă”55, Sacu „Ţărinioară”56, Susani „Grămurada lui Ticu”57 și Valea
Timișului „Rovină”58.
Aceleași ornamente au fost înregistrate și pe ceramica specifică Bronzului Târziu din sud-vestul
Transilvaniei, nu cu mult timp în urmă considerată apropiată celei de tip Igriţa, iar mai recent definitorie pentru descoperirile de tip Deva-Românești de la Deva „Cimitirul Ceangăilor”59, „Micro 15”60, „Viile
Noi”61 și Veţel „Luncă”62.
Aceeași formă amintită prezintă în motivele decorative caracteristici comune și cu tipurile ceramice
din tumulul de la Susani „Grămurada lui Ticu”, cu toate că în acest caz vorbim de caneluri fine sau înguste, pe
când descoperirea noastră de la Brănișca „Pescărie Vest” conţine incizii înguste și puţin adânci, desigur, dispuse asemenea decorurilor canelate amintite anterior63. Apropierea celor două motive decorative realizate
prin adâncire ar putea avea o explicaţie în contextul cronologic și cultural în care sunt înglobate elemente
din registre ornamentale anterioare într-o nouă manifestare culturală, cum este grupul cultural Susani sau
descoperirile de tip Susani-Simeria, pe fondul stingerii ultimelor componente de tip Balta Sărată sau din
orizonturile Valea Timișului II-Susani „Deluţ”-Românești și Deva-Românești.
Deși aparent singulare, alăturarea unor elemente decorative vechi la unele mai noi nu sunt izolate, la
Battonya, într-o așezare aparţinând descoperirilor de tip Proto-Gáva, întâlnim în cadrul aceluiași context
arheologic asociate trei tipuri ceramice ce corespund tipologic cu materialul ceramic identificat în complexul Cx 1 de la Brănișca „Pescărie Vest”64. Astfel de expresii ale culturii materiale, fiind puse în literatura
arheologică, pe seama influenţelor de tip Susani în zona Mureșului inferior65.
O a doua piesă ceramică incizată (Pl. II/6, IV/6) ne atrage atenţia în mod deosebit prin decorul vălurit alcătuit din două linii pe umărul vasului, a cărui repere în zona apropiată sunt în conexiune cu elementele
de tip Gáva timpurii (I) din zonă, cum ar fi cele de la Alba Iulia „Str. Brândușei”66 și „Monolit/Recea”67, la
nivel de Ha. A1 (final) și Ha. A2 (început). De pe teritoriul de nord-est al Ungariei, din așezările Gáva I de
la Nagykálló68 și Prügy69 provin un număr considerabil de materiale ceramice cu ornamente vălurite, unele
dintre ele aproape identice cu modelul incizat și vălurit de pe fragmentul ceramic de la Brănișca „Pescărie
Vest”. De altfel, G. Szabó înregistrează pentru Gáva I la catalogul tipologic al ornamentelor adâncite peste
15 tipuri de motive sub forma inciziilor vălurite, o parte dintre ele fiind comparabile cu fragmentul ceramic
de la „Pescărie Vest”, după cum ne indică o descoperire de la Kaba-Bitózug70.
Așadar, după cum ne indică și trimiterile tipologice de mai sus, noi considerăm că artefactele ceramice
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Gumă 1993, p. 164, pl. VII/3; Rogozea 1994, p. 156–157, 159–163, pl. III/9, IV/10, V/4, VI/1; Gumă 1997, p. 64, 246–247,
pl. LXXII/3, LXXIII/2; Petrescu 2000, p. 67–68, 262, 264, pl. XV/2, XVII/3.
Gumă 1997, p. 54, 242–243, pl. LXVIII/2–3, 8, LXIX/12, 14.
Stratan, Vulpe 1977, p. 30, Taf. 27/8, 12–13; Gumă 1993, p. 164; Gumă 1997, p. 54, 64, 244, pl. LXX/17, 19, 23; Se apreciază
că materialul de tip Balta Sărată târziu din mantaua tumului de la Susani „Grămurada lui Ticu” provine din punctul „Deluţ”.
Petrovszky, Gumă 1979, p. 64, 103, 106, pl. XXX, XXXIII/2; Gumă 1993, p. 164, pl. I/2, 9; Gumă 1997, p. 54, 239–240,
pl. LXV/3, 7, LXVI/2, 9.
Andriţoiu 1982–1983, p. 129, 136, pl. 5/12; Andriţoiu 1992, p. 71, 230, pl. 62/12; Popa, Totoianu 2010, p. 285, pl. 78/11.
Popa, Totoianu 2010, p. 226, 231, fig. 15.
Andriţoiu 1969, p. 41, fig. 4/1; Andriţoiu 1982–1983, p. 128–130, 135–136, pl. 4/1–2, 5, 5/23; Andriţoiu 1992, p. 70–72,
229–230, pl. 61/1–2, 5, 62/23; Popa, Totoianu 2010, p. 285, pl. 78/2, 4.
Barbu, Ion 2009, p. 16, 23, fig. 7/1; Barbu, Barbu 2012, p. 35, 50, pl. X/11–12.
Stratan, Vulpe 1977, p. 46–53, Taf. 5/215, 7/56, 9/57–58, 64–65, 67, 70–71, 12/121, 14/126–127, 19/150, 21/165–166,
169; Gumă 1993, p. 171, pl. XIX/5, 12, XX/1, 4, 8; Gumă 1995, p. 104, 121, pl. III/3, 5, 9–11, 15.
Szabó 2004, p. 112, fig. 12/3, 5, 7–8; Este vorba despre prezenţa a două străchini cu buza invazată și a două căni, din care una
cu decor canelat organizat în arcade, iar următoarea cu unul incizat în stilul unor ghirlande.
Szabó 1999, p. 99.
Popa, Bounegru, Mihai 2004, p. 151, 155, fig. 3/4, 7, 12; Popa, Totoianu 2010, p. 250, nota 1556.
Ciugudean 2009a, p. 67, 81, Taf. VIII/4; Ciugudean 2009b, p. 318, 328, pl. VIII/4.
Kemenczei 1982, p. 80, 83, 87–88, Abb. 5/10, 7/12, 9/2.
Kemenczei 1984, p. 161–162, 359–362, 366–367, Taf. CXLIX/9, 12, CL/19, CLI/13, CLII/4, CLVI/17, CLVII/25.
Szabó 2002, fig. 180/7.
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prezente în Cx 1 au cele mai apropiate legături în grupele culturale de la sfârșitul Bronzului Târziu, pentru
aceasta pledând tradiţionala „fosilă directoare” – ceramica.
Ornamentele obţinute din caneluri înguste, dar mai ales maniera în care sunt dispuse decorurile pe
umărul vasului alături de fragmentele ceramice prevăzute cu incizii vălurite și barbotină stropită, reprezintă principalele criterii care ne permit încadrare cronologică și culturală a complexelor Cx 1 și Cx 2 de
la Brănișca „Pescărie Vest”. Aici am mai adăuga și alte elemente importante pentru stabilirea momentului
cronologic al celor două gropi, respectiv un perete de vas „etajat” și decoruri realizate prin incizii înguste și
foarte fine, care sunt dispuse orizontal înspre partea inferioară a vaselor ceramice de tipul castroanelor sau
sub forma unor ghirlande în apropierea umărului.
Astfel, noi considerăm că complexele Cx 1 și Cx 2 cercetate la Brănișca „Pescărie Vest” în S259/2013
aparţin perioadei de sfârșit a Ha. A1 și de început a Ha. A2, materialul ceramic prezentând asemănări în
cadrul descoperirilor aparţinând grupului cultural Susani sau mai recent în cele considerate de tip SusaniSimeria. Ambele orizonturi culturale, în lumina cunoștinţelor actuale, evoluând în special în zona de nordest a Banatului și de sud-vest a Transilvaniei.
Privitor la prima entitate culturală nominalizată – grupul Susani71, din literatura de specialitate se
cunoaște că a fost definit pe baza materialelor descoperite în cadrul tumulului din punctul „Grămurada lui
Ticu” aflat în vecinătatea localităţii Susani72. Pe raza aceleiași localităţi, în locul numit „Deluţ”, aflându-se
așezarea celor care probabil au ridicat tumulul73. Cronologia pentru acest orizont cultural a fost stabilită
de către M. Gumă pe baza unui vas descoperit la Fizeș care conţinea un depozit de bronzuri specific seriei
Cincu-Suseni, care evoluează din a doua jumătate a fazei Ha. A1 și până în prima jumătate a Ha. A2, forma
ceramică amintită fiind apropiată tipologic celor descoperite în tumulul de la Susani74. Corelând cele două
descoperiri, același autor menţionat a ajuns la concluzia că evoluţia acestui grup cultural în zona de nord-est
a Banatului, nu poate fi mai devreme de a doua jumătate a etapei Ha. A1 și nici mai târziu de a doua jumătate
sau de sfârșitul fazei Ha. A275.
În contextul racordării cronologiei Bronzului Târziu pentru spaţiul central și de sud-vest al
Transilvaniei cu cea deja existentă de multă vreme pentru Bazinul Carpatic, H. Ciugudean consideră că
grupa Susani este contemporană cu faza timpurie (I) a culturii Gavá, iar evoluţia acestora are loc la momentul Ha. A1-Ha. A2 în ceea ce reprezintă Bronzul târziu IIb76 sau mai recent în etapa IIIa77.
Dacă pentru cronologia relativă a grupului cultural Susani la momentul Ha. A1-Ha. A2, putem afirma
că există un anumit consens, o serie de cercetători exprimând puncte comune de vedere privind această
problematică, nu aproape același lucru îl putem susţine și pentru formarea acestei grupe culturale, după
cum o să vedem în continuare. Astfel, pentru M. Gumă, „tranziţia de la epoca bronzului la prima epocă a
fierului” în nord-estul Banatului este marcată de apariţia grupei Susani, a cărei geneză se petrece pe fondul
Balta Sărată târziu/orizontul Valea Timișului II-Susani „Deluţ”-Românești, la care s-au adăugat elemente de
tip Igriţa78, Cruceni-Belegiš II, tumulare târzii dinspre Câmpia Pannonică și influenţe Gáva79.
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Stratan, Vulpe 1977, p. 60; Stratan, Vulpe 1982, p. 230.
Legat de toponimul sitului de la Susani, vezi discuţia lui F. Medeleţ și I. Stratan privind microtoponimul [Grămurada] lui Ticu
folosit de I. Stratan și A. Vulpe, în loc de [Grămădura] lui Ticu; Medeleţ, Bugilan 1987, p. 90; Gumă 1993, p. 164–165.
Stratan, Vulpe 1977, p. 28–30; Stratan, Vulpe 1982, p. 222–223; Medeleţ, Bugilan 1987, p. 169–170; Luca 2010, p. 111.
Petrescu-Dîmboviţa 1977, p. 29, 31, 80–121; Bozu 1982, p. 137–153; Gumă 1993, p. 169; Gumă 1995, p. 104–105; Popa,
Totoianu 2010, p. 235, nota 1437.
Gumă 1993, p. 170; Gumă 1995, p. 104–105, 137, pl. XIX; Popa, Totoianu 2010, p. 229, 235, 248, tabel 1; Hegyi 2014,
p. 319–320; (A. Hegy, în contextul reinterpretării manifestărilor culturale de la sfârșitul epocii bronzului din zona Banatului,
propune prelungirea manifestărilor grupului Susani până la începutul etapei Ha. B1).
Ciugudean 2009a, p. 70; Ciugudean 2009b, p. 332.
Ciugudean 2010, p. 172; Ciugudean 2011, p. 80–81, nota 128, fig. 3.
De o cu totul altă părere este V. Vasiliev care consideră că mai sunt necesare argumente pentru a dovedi participarea grupului
cultural Igriţa la apariţia grupei Susani; Vasiliev 2004, p. 138; Popa, Totoianu 2010, p. 230.
Gumă 1993, p. 165, 168–170; Gumă 1995, p. 104; Gumă 1997, p. 64–66; Petrescu 2000, p. 68; Vasiliev 2004, p. 138; Popa,
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Aproximativ aceleași opinii privind începuturile grupului cultural Susani se regăsesc și într-un articol
recent publicat de A. Szentmiklosi, acesta nuanţând faptul că grupurile Susani și Bobda reprezintă „regionalizări ale ultimei etape (III) a culturii Cruceni-Belegiš”, subliniind că o contribuţie la nașterea grupei
Susani a fost, probabil, și cu aportul culturii Gáva80. În același studiu se aduceau argumente împotriva includerii descoperirilor de la Susani în „cultura Belegiš”, așa cum o făcuse O. Leviţki81 sau pentru utilizarea termenului de grup „Bobda-Susani”, după cum propunea M. Șandor-Chicideanu82, cum de altfel nici definirea
utilizată de A. László, de „complex Bobda II-Susani-Belegiš II”, nu era tocmai potrivită83.
Mai nou, în contextul reanalizării puţinelor materiale ceramice publicate sau analizate din spaţiul de
sud-vest al Transilvaniei, considerate în literatura arheologică că aparţin cronologic Bronzului Târziu, mai
cu seamă în intervalul Ha. A1-Ha. A2, C. I. Popa și R. Totoianu propun pentru o parte dintre acestea, utilizarea sintagmei de descoperiri de tip Susani-Simeria84.
În ceea ce ne privește, în stadiul actual al cercetărilor, putem opta și pentru folosirea acestei terminologii, mai ales că o bună parte din evoluţia grupului Susani sau a descoperirilor de tip Susani-Simeria se
desfășoară în partea de sud-vest a Transilvaniei și de nord-est a Banatului. Pe de altă parte, nu trebuie scăpat
din vedere faptul că definirea grupei Susani s-a realizat în special pe baza formelor ceramice descoperite
în tumulul de la Susani „Grămurada lui Ticu”85 și mai puţin pe rezultatele cercetării arheologice ale unor
așezări din apropierea tumulului sau cel puţin din același areal geografic, cu toate că au fost publicate și
materiale din vecinătatea tumulului și anume de la Susani „Deluţ”86.
Ca urmare a numărului restrâns de materiale ceramice publicate pe complexe arheologice specifice
descoperirilor cu ceramică neagră și canelată din arealul geografic amintit mai sus de la nivelul etapelor
Reinecke Müller-Karpe Ha. A1-Ha. A2, considerăm oportună integrarea complexului Cx 1 de la Brănișca
„Pescărie Vest” în evoluţia generală a Bronzului Târziu din zona Bazinului Carpatic, respectiv raportarea
la descoperirile din spaţiul Ungariei considerate Proto-Gáva sau de tip Gáva I. În această privinţă ar fi de
accentuat un aspect important privind asocierea dintre anumite categorii de materiale ceramice în cadrul
aceluiași context arheologic: decoruri canelate dispuse pe vase de tipul castroanelor cu umărul bine reliefat – forme caracteristice descoperirilor de tip Proto-Gáva și Susani/Susani-Simeria cu elemente incizate
și vălurite ce apar în etapa timpurie (I) a culturii Gáva la rândul lor în conexiune cu fragmente ceramice cu
suprafaţa acoperită cu barbotină stropită, prezenţă ce reflectă contactul cu grupul Cugir-Band (?). Aici am
mai putea adăuga și unele elemente decorative de tradiţie mai veche, cu sunt decorurile incizate dispuse în
ghirlandă care, ilustrează, așa cum am arătat în momentul prezentării analogiilor, componenta Balta Sărată
târzie, definită prin orizonturile de descoperirii de tip Valea Timișului II-Susani „Deluţ”-Românești sau
Deva-Românești.
O concluzie privind asocierea dintre anumite tipuri de materiale ceramice prezente în complexul Cx 1 ne poate indica existenţa unor interacţiuni între grupurile de populaţii din centrul și sud-vestul
Transilvaniei cu cele din Câmpia Pannonică, când, la nivelul Ha. A2, după unii autori, ar fi avut loc o „uniformizare culturală pe spaţii largi”87. Una dintre cauzele acestui proces cultural sesizat într-un areal geografic
extins, fiind pusă în legătură cu identificarea unor materii prime necesare în metalurgia bronzurilor sau ca
o consecinţă a schimburilor/contactelor dintre diferite centre de putere88. În contextul acestor fenomene
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Totoianu 2010, p. 224–226; Hegy 2014, p. 319.
Szentmiklosi 2010, p. 81, 94–95.
Leviţki 1994, p. 72, 83, 85; Szentmiklosi 2010, p. 94.
Șandor-Chicideanu 2003, p. 149; Szentmiklosi 2010, p. 95.
László 1994, p. 127; Szentmiklosi 2010, p. 96.
Popa, Totoianu 2010, p. 229–230.
Gumă 1993, p. 164–165.
Stratan, Vulpe 1977, p. 31–32, Taf. 28/18–21; Popa, Totoianu 2010, p. 231.
Kacsó 1997, p. 89; Szabó 1999, p. 98; Popa, Totoianu 2010, p. 246.
Szabó 1999, p. 100.
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culturale poate ar trebui situate și o serie de așezări din perioada târzie a epocii bronzului din Banat și
Transilvania, nu în puţine din acestea piesele din bronz fiind aproape nelipsite89.
Nu în ultimul rând dorim să reamintim că cercetarea arheologică preventivă din primăvara anului
2014 în situl de la Brănișca „Pescărie Vest” a condus la descoperirea unui depozit de bronzuri90 cu analogii
foarte bune la Cornuţel91. Importanţa descoperirii constă și în faptul că din punct de vedere stratigrafic
depozitul a fost identificat în partea superioară a unei gropi cu materiale de tradiţie Balta Sărată târzie (Cx
44), iar tocmai apariţia grupului cultural Susani sau a descoperirilor de tip Susani-Simeria se apreciază că
este asociată cu astfel de depozite de bronzuri92. Depozitul de bronzuri descoperit ne oferă un reper cronologic foarte important în contextul pătrunderii unor elemente culturale vestice în acest spaţiu geografic,
probabil asemenea unui „șoc cultural” care va determina închegarea și apariţia unor noi manifestări culturale la finalul Bronzului Târziu din sud-vestul Transilvaniei.
CONCLUZII
În contextul celor mai recente cercetări arheologice, putem considera că zona de nord-est a Banatului
și de sud-vest a Transilvaniei reprezintă arealul geografic specific acestei manifestări culturale, definită în
trecut drept grup cultural Susani93 sau mai recent prin sintagma descoperiri de tip Susani-Simeria94. În
stadiul actual al cunoștinţelor, orizontul cultural amintit ar putea ocupa din punct de vedere cronologic o
secvenţă situată între a doua jumătate a Ha. A1 și a doua jumătate a Ha. A2 (Bronz târziu IIb95 – IIIa96).
Faţă de ultimele repertorieri ale punctelor cu descoperiri specifice sau în legătură cu grupul cultural
Susani97 sau, cum mai nou este definită această entitate culturală, Susani-Simeria98, noile cercetări arheologice (de suprafaţă, sub formă de diagnostic sau preventive) în zona culoarului depresionar al Mureșului
inferior au relevat un număr semnificativ de situri, totodată, permiţând și conturarea unui areal mult mai
bine delimitat, unde astfel de comunităţi își aveau habitatul.
Astfel, raportându-ne la particularităţile geografice ale arealului amintit, în contextul descoperirilor
recente, precizăm că evoluţia grupului cultural Susani sau răspândirea descoperirilor de tip Susani-Simeria
ar fi acoperit un spaţiu aflat astăzi la graniţa dintre zona de nord-est a Banatului și de sud-vest a Transilvaniei,
pe care îl delimităm în momentul actual al cercetărilor astfel: sudul Munţilor Apuseni (nord), arealul geografic din jurul Munţilor Poiana Ruscă (sud, sud-vest, jumătatea de nord), valea Cugirului (est) și probabil
o parte din Câmpia Banatului (vest) (Fig. 16).
În stadiul actual al cercetărilor, repertoriul a ceea ce se consideră în momentul de faţă că reprezintă
grupul cultural Susani sau descoperirile de tip Susani-Simeria, pentru spaţiul geografic avut în atenţie, ar
putea fi organizat astfel:
1. Depozite de bronzuri corelate cu apariţia și evoluţia grupului cultural Susani: Cornuţel99 și Fizeș100.
2. Așezări specifice grupului cultural Susani sau descoperirilor de tip Susani-Simeria: Abucea101, Aurel
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Kacsó 1997, p. 89; Popa, Totoianu 2010, p. 241.
Vleja et al 2015, p. 172.
Stratan 1977, p. 523–528; Gumă 1993, p. 165–166; Gumă 1995, p. 103, 105; Gumă 1997, p. 64–65; Luca 2010, p. 78.
Gumă 1995, p. 105.
Gumă 1993, p. 169; Gumă 1995, p. 104–105; Popa, Totoianu 2010, p. 235, nota 1437.
Popa, Totoianu 2010, p. 229.
Gumă 1993, p. 169–170; Gumă 1995, p. 104–105; Ciugudean 2009a, p. 70; Ciugudean 2009b, p. 332; Popa, Totoianu 2010,
p. 235, 244–246, 248, tabel 1.
Ciugudean 2010, p. 172; Ciugudean 2011, p. 80–81, nota 128, fig. 3.
Gumă 1995, p. 105, 135, pl. XVII.
Popa, Totoianu 2010, p. 229, 234–235, 242, fig. 16.
Stratan 1977, p. 523–528; Gumă 1993, p. 165–166; Gumă 1995, p. 103, 105; Gumă 1997, p. 64–65; Luca 2010, p. 78.
Bozu 1982, p. 137–153; Gumă 1993, p. 169–170; Gumă 1995, p. 104–105; Luca 2010, p. 111.
Rișcuţa et al 2009, p. 370; Rișcuţa et al 2011, p. 57; Prezentarea cercetărilor recente de la Abucea a fost efectuată în premieră
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Vlaicu „Obreza”102, Bătești103, Brănișca „Pescărie Est”104, „Pescărie Vest”105, Deva „Viile Noi”106, Gothatea107,
Margina „Dealul Trâmbiţei”108, Râpaș „La Grivoni/La Fermă”109, Simeria „În Coastă”110, „Sub Vii”111, Susani
„Deluţ”112, Șoimuș „Teleghi”113 și Veţel „Între Drumuri”114.
3. Structuri funerare/cult specifice grupului cultural Susani sau descoperirilor de tip Susani-Simeria:
Susani „Grămurada lui Ticu”115.
4. Așezări aparţinând Bronzului Târziu în care au fost constatate materiale ceramice apropiate
celor din grupul cultural Susani sau descoperirilor de tip Susani-Simeria: Caransebeș „Balta Sărată”116,
Hunedoara „Dealul Sânpetru”117, Periam118 și Rapoltu Mare „Șeghi”119.
MULŢUMIRI
Studiu realizat în cadrul proiectului: POSDRU/159/1.5/S/140863; „Cercetători competitivi pe plan european în
domeniul știinţelor umaniste și socio-economice. Reţea de cercetare multiregională” (CCPE).
Suntem recunoscători colegilor dr. Ioan Bejinariu (Muzeul Judeţean de Istorie și Artă Zalău), dr. Cristian Ioan Popa
(Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia) și dr. Nicolae Cătălin Rișcuţa (Muzeul Civilizaţiei Dacice și Romane
Deva) pentru discuţiile purtate asupra problematicii descoperirilor aparţinând ultimelor manifestări ale Bronzului
Târziu din sud-vestul Transilvaniei, dezbateri care au avut o pondere semnificativă în definitivarea acestui material.
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de către dr. C. Cristescu (MCDR Deva) la Sesiunea Naţională de Rapoarte Arheologice de la Pitești (mai 2015), unde a fost
confirmată existenţa unui orizont cronologic aparţinând grupului cultural Susani sau descoperirilor de tip Susani-Simeria.
Damian et al 2012, p. 280; Borș et al 2013, p. 211–212; Borș, Rumega-Irimuș, Rumega-Irimuș 2014, p. 279, 287–289;
Materialele ceramice selectiv ilustrate la figurile 9–11 pot corespunde din punct de vedere tipologic și cronologic cu
manifestările Noua târzii, cu cele ale grupului Cugir-Band, dar și cu orizontul descoperirilor de tip Susani-Simeria.
Bejinariu et al 2015, p. 168.
Simion et al 2015, p. 170–171; Descoperirea unor complexe arheologice înspre marginea de vest a așezării preistorice din
acel punct s-ar putea lega de situl din punctul „Pescărie Vest”.
Vleja et al 2015, p. 171–172.
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cultural Susani sau descoperirilor de tip Susani-Simeria, pe traseul autostrăzii Lugoj-Deva, pe raza localităţii Gothatea, ne-au
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Bejinariu et al 2015, p. 168.
Marc 2010, p. 43; La materialul ceramic publicat, mai menţionăm complexe arheologice specifice orizonturilor culturale de
tip Cugir-Band și Susani-Simeria identificate în urma unei cercetări arheologice preventive din vara anului 2010.
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Ardeu 1995–1996, p. 213–214; Andriţoiu 1996, p. 224; Stăncescu 2003, p. 72–73; Ursuţiu et al 2008, p. 280–281; Luca
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2010, p. 229, 232.
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Figura 16. Grupul cultural Susani sau descoperiri de tip Susani-Simeria ; Depozite de bronzuri
Figure 16. Susani group or Susani-Simeria discoveries ; Bronze hoards
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Planşa I. Brănişca „Pescărie Vest”. Materiale ceramice descoperite în S259/2013, Cx 1 (1–4)
Plate I. Brănişca „Pescărie Vest”. Pottery found in S259/2013, Cx 1 (1–4)
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Planşa II. Brănişca „Pescărie Vest”. Materiale ceramice descoperite în S259/2013, Cx 1 (1–6)
Plate II. Brănişca „Pescărie Vest”. Pottery found in S259/2013, Cx 1 (1–6)
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Planşa III. Brănişca „Pescărie Vest”. Materiale ceramice şi litice descoperite în S259/2013, Cx 1 (1–5) şi Cx 2 (6)
Plate III. Brănişca „Pescărie Vest”. Pottery and lithics found in S259/2013, Cx 1 (1–5) and Cx 2 (6)
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Planşa IV. Brănişca „Pescărie Vest”. Catalogul ornamentelor ceramicii din Cx 1
Plate IV. Brănişca „Pescărie Vest”. Catalogue of the pottery ornaments from Cx 1
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