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Aşezarea culturii Wietenberg de la
Baraolt, judeţul Covasna

În ultimele două decenii, număml descoperirilor
arheologice, aparţinân9 bronzului mijlociu, culturii Wic
tenberg, s-a înmulţit. In sud-estul Transilvaniei, vechilor
aşezări, care au fost cunoscute şi cercetate anterior - Peş
tera Almaşului 1 , Sf. Gheorghe2, Baraolt' - s-au adăugat noi
puncte, cum ar fi: necropola de incineraţie în urne de la
Turia4, complexul închis de la Turia\ cetatea TurieiC', ce
tatea Jidănească (Zsidevăr) de la Valea Scurtă, comuna Po
ian 7, aşezarea de la Cematx, care a fumizat date importante
în legătură cu dezvoltarea vieţii spirituale a comunităţilor
bronzului mijlociu şi noile descoperiri de la Baraolt.

Materialul arheologic recoltat, comparându-se cu
ceramica descoperită în 1 98 1 , este mai bogat în fonne şi
ne-a furnizat mai multe date cu privire la încadrarea crono
logică a acestei aşezări.
Ceramica este destul de frab'111entară, dar totuşi se
pot stabili mai multe forme de vase. După pastă, ceramica
se împarte în felul următor:
a). Ceramica grosieră, lucrată dintr-o pastă cu pietriş, cu
suprafaţa pereţilor zgrunţuroasă şi aspră. Culoarea cerami
cii variază de la cenuşiu la cărămiziu, cenuşiu-maroniu spre
brun-cenuşiu.

Deşi număml descoperirilor a devenit destul de ma
re, totuşi - din cauza lipsei unei strategii clare - nu cunoaş
tem suficient nici începutul, nici dezvoltarea intemă, nici
sfârşitul culturii Wietenbcrg, pc teritoriul de sud-est al
Transilvaniei.

b). Ceramica fină, confecţionată dintr-o pastă bine frămân
tată, având ca degresant nisipul fin. Vasele sunt bine arse şi
au o gamă vatiată de culori, de la negru la galben cărămi
ziu. Suprafaţa netezită este acoperită cu slip, în majoritatea
cazurilor este lustruită.

În anul 1 98 1 , ingineml geolog Stok Laszlo de la
Baraolt, ne-a anunţat că la marginea estică a oraşului, spre
Biborţcni, pc malul stâng al pârâului Baraolt, a descoperit
o aşezare a culturii Wietenbcrg9. Aşezarea se află de fapt,
pc o terasă întinsă, care a fost tăiată de noul curs al pârâu
lui, în urma lucrărilor de reglementare, când pârâul a fost
mutat cu cea. 600 m în direcţia nord, spre pârâul Dongo.

Forma vaselor:
Ccramica este destul de fragmcntară, dar totuşi se
pot stabili anumite forme.

În urma cercetărilor de suprafaţă şi din malul noului
curs al pârâului Baraolt, la confluenţa lui cu pârâul Dongo
a fost strâns un material ccramic destul de bogat, printre
care se află şi un fragment de cărucior de lut, care a fost
publicat de scmnatarul acestor r<înduri 1 0.

1 . Vase de mărime mijlocie, de tip borcan, cu gură largă, cu
gât cilindric, confecţionată din pastă bTfosieră. In general,
numai partea superioară a acestor vase s-a păstrat. Sunt
ornamentale pe marginea buzei sau sub buză cu brâu alve
olar (Pl. IV-2) sau cu creste (Pl. 111-3, IV-3).

Cu scopul obţinerii unei stratigrafii a acestei aşe
zări, în cursul campaniei de săpături arheologice din vara
anului 1 995, s-a făcut un sondaj de verificare ale cărui re
zultate le vom prezenta în continuare.

2. Străchini cu gura evazată şi buza oblic tăiată, ornamen
tată cu benzi haşurate sau cu creste pc buză (Pl. 11-3, III-2).

Aşezarea se află la 2 km est de Baraolt, spre Bibor
ţeni, la dreapta drumului care duce la Sf. Gheorghe. Cu
ocazia reglementării cursului apei, pârâul a fost mutat şi pe
ambele maluri au ridicat d�-a lungul pârâului câte un dig
protector, înalt de cea. 2 m. In profilul acestui nou mal arti
ficial CJeat se văd urmele aşezării şi multe fragmente cera
mice. Intre dig ş( pârâu nu s-a putut lucra, această f'aşie
fiind prea înb'Ustă. In afara digului, spre sud a rămas o fâşie
de fâneaţă îngustă de 1 O m, după care încep culturile agri
cole ale proprietarilor care nu ne-au permis să facem săpă
turi.

3. Castroanc cu benzi haşurate pe umăr (Pl. 1- 1 ).
4. Vase mari, cu patru colţuri trase din marginea vasului (Pl.
III- ! ).

5. Pahare cu buza răsfrântă în afară şi cu umăr bombat şi
fără decor (Pl. IV- I ).
Omamentarea vaselor este destul de variată şi ca
racteristică culturii Wietenberg. Întâlnim brâul alveolat (Pl.
IV-2) sau incizat în mai multe variante (Pl. IV-3, I II-2,3),
împunsăturilc cu unghia, ornamentul făcut cu mătura, (Pl.
1 1-2), cand u ri verticale �i diagonale, (Pl. JJ-.1 ), ornamen t în
tonn11 de melc (Pl. V 1 ) , omamente spiraliee de. Uneori
decoru l este îneruslal cu var, (Pl. 1 - 1 . 1 1-3.), în tâl nim şi mai
mu lte tiputj de procminenţc, pa st ile �i hutoane ( Pl . 1-1, 1 1 2,3, V-2). In cadru l ac�:slui material eeramie se află ş i o
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ceramic descoperit este asemănător, conţinând. în afara
vaselor culturii Wietenberg şi fragmente caracteristice pen
tru cultura Noua şi Hallstatt.

gică a acestei aşezări, trebuie să ne bazăm pe materialul
ceramic descoperit. Varietatea fonnelor vaselor, precum şi
ornamentele ne arată că la Baraolt a fost o aşezare a culturii
Wietenberg, din faza ei târzie de dezvoltare, Wietenberg III.
Unele vase arată analogii cu materialul cerarnic descoperit
la Sf. Gheorghe - Bedehâzal l şi Sf. Gheorghe - Gemvara
- Avasalja12.

Neavând o stratigrafie, nu putem să ne exprimăm în
legătură cu evoluţia culturii Wietenberg.
Materialul descoperit la Baraolt arată multe asemă
nări cu cel găsit la Nicoleni - într-un context stratigrafic
clar, care reprezintă ultima fază de dezvoltare a culturii
Wietenberg şi faza de trecere spre cultura Noual4. Cert este
faptul că această terasă a fost locuită începând din bronzul
mijlociu, culturile Wietenberg şi Noua, Hallstatt, La Tene
dacic şi până în epoca prefeudală.

Datorită faptului că locul nisipăriei, care a fost cer
cetat de Zoltân Szekely în anul 1 959 1 3, unde au fost desco
perite mai multe gropi aparţinând culturii Wietenbcrg şi
Noua, se află la cea 600-700 m sud de pârâul Dongo şi
actualul curs al pârâului Baraolt, putem spune că este vorba
despre aceeaşi aşezare de mai mare întindere. Şi materialul
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Abstract
The Wietenberg Culture Settlement from Baraolt, Covasna county
In spring, 1 98 1 , near B araolt, at the confluence of thc Dongo and Baraolt brooks, during the control! ing of the channel, a Bronze Age
settlement was discovered. Among the rich amount of pottery, !here were found a fragmentary clay waggon and the clay wheels which enrich the
findings from the Bronze Age in the South - Eastem Transylvania. I n 1 995, this settlement was verified excavating a 1 5 m. long trench. Judging
by the pottery found at Baraolt, the settlement belongs to the third stage of the Wietenberg culture.
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Planşa

1.

Baraolt, cultura Wietenberg, Fragmente ceramice.

Baraolt, Wietenberg Cu/ture, Pottery.

Planşa II.
Haraolt, cu ltura Wietenberg, J7raj.,'111 e nte ceramice.
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Baraolt, cultura
(/( Wietenberg, Fragmente ceramice.
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Planşa III.
Baraolt cultura Wietenberg, Fragmente ceramice.

Baraolt, Wietenberg Cu/ture, Pottery.
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Baraolt, Wietenberg Cu/ture, Pottery.
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Planşa V.
Baraoll, ..:ullura \Vi..:l..:nb..:rg. Fragmente ceram ice.
Rarao/1,

1
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