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NOI CERCETĂRI PRIVIND EPOCA BRONZULUI
ÎN AŞEZAREA PĂULENI (CIOMORTAN).
CAMPANIILE DIN ANII 2001-2002. RAPORT PRELIMINAR.
observat astfel că, primul nivel al valului constă
din lut galben bătătorit, iar în car. C 1 10, în
zona de unde panta sa interioară urcă, acesta
este suprapus de o vatră-rug. (Pl. XXIV, 4, 5).
În imediata apropiere a acesteia din urmă, dar
deja în afara perimetrului primului nivel al
valului, au fost descoperite alte patru vetre
ruguri asemănătoare (Pl. XXIV, 3). Pe acest
nivel au apărut câteva fragmente ceramice de
tip Coţofeni (Pl. XX, 8). Stratigrafic, aceste
ruguri se încadrează în perioada dintre primul
şi al doilea nivel al valului. La 60 cm vest de
vatra -rug a fost descoperită o groapă de stâlp,
de formă circulară cu Dg. =0,3 m ce perfora
primul nivel al valului (Pl. XXIV, 6). Amintim
faptul că, în campaniile anterioare, sub primul
nivel al valului au fost descoperite şi cercetate
urme ale unui complex aparţinând culturii
Coţofeni, faza 1. Ceramica descoperită la
nivelul rugurilor, nu prezintă caracteristici ce
ar permite încadrarea acesteia într-o fază ulte
rioară Coţofeni 1, ceea ce face puţin probabil deşi nu exclude - ca primul nivel al valului să
aparţină culturii Coţofeni. Sperăm că viitoarele
cercetări vor oferi observaţii mai concludente
cu privire la încadrarea primului nivel al valului.
Al doilea nivel al valului, aşa cum s-a constatat
în car. B,C 1 8, pe de o parte suprapune un nivel
din care provin câteva fragmente ceramice de
tip Ciomortan, iar pe de altă parte, este perfo
rat de un complex (L.7a) aparţinând aceluiaşi
aspect cultural. Dacă această observaţie este
corectă, trebuie să admitem că la Păuleni există
cel puţin două faze de locuire Ciomortan.
Celui de-al doilea nivel al valului îi aparţine
şi complexul 13 (în continuare Cmp.13), atribuit
aspectului Ciomortan. El reprezenta un culoar
ce traversa din sud spre nord valul de apărare.
Se pare că, iniţial, el a fost folosit ca o poartă,
iar ulterior în interiorul său, au fost efectuate
unele amenajări şi o construcţie, în care s-a
practicat un ritual însoţit de depunerea şi
incinerarea a trei indivizi (a se vedea mai jos).
Următorul strat al valului suprapune Cmp.13
şi reprezintă, probabil, rezultatul reamenajării

În perioada 20 iulie - 20 octombrie 2001 şi
20 iunie - 20 iulie 2002 au fost continuate
cercetările arheologice în aşezarea Păuleni
(cunoscută în literatura de specialitate şi sub
numele de Ciomortan sau Şoimeni), din
apropierea satului Şoimeni (Csikcsomortân),
comuna Păuleni-Ciuc, jud. Harghita (SZEKELY,
1970, p. 71 -76; CAVRUC, 2000, p. 93-102;
LAzAROVICI, 2000, p. 103-130; DUMITROAIA,
2000, p. 131-154; CAVRUC, ROTEA, 2000, p. 155172; CAVRUC, 2001, p. 60-70).
Descrierea săpăturilor. Lucrările s-au efec
tuat în sectorul estic al situlului (PI.I), în cuprin
sul secţiunii I (în continuare S.I). Pentru cerc
etarea urmelor de locuire Ariuşd şi Ciomortan
depistate în campania anterioară, au fost con
tinuate lucrările în suprafaţa cuprinzând
carourile (în continuare: car.) A,B,C,D 1 4-12 şi
E,F 1 4-6. Cercetarea locuinţelor aparţinând
culturii Wietenberg, aflate pe panta interioară a
valului, a necesitat extinderea S.l prin adău
garea car. G,H,I,K / 1-3 şi G,H,I,K,L,M 1 4-6. În
scopul definirii formei şi dimensiunilor şanţului
de apărare, S.I a fost extinsă spre nord, prin car.
A 1 18-20, iar pentru cercetarea caracterului for
tificării aşezării din partea sudică, au fost relu
ate lucrările în car. A 1 1'-15'. Continuarea cer
cetării complexului 13 (culoar/poartă?) apar
ţinând aspectului cultural Ciomortan, a prilejuit
extinderea S.l cu o suprafaţă de 4 x 6 m pe
panta exterioară a valului (car. C,D/ 12, 13, 14),
lăsându-se sub coama valului un martor strati
grafic longitudinal, gros de 0,6 m.
Valul de apărare în partea de NNE a
aşezării, în porţiunile cercetate în anii 19992002, prezintă o structură complexă incluzând
mai multe depuneri succesive de pământ de
culori şi componente diferite, precum şi urme
de substructuri şi palisadă.
Observaţii stratigrafice. Spre deosebire de apre
cierea anterioară, conform căreia depunerile
din care este compus valul nu au valenţe crono
logic semnificative, (CAVRUC, DUMITROAIA,
2000, p. 131) observaţiile din ultimele două
ca m pan ii de cercetări au scos în evidenţă fapt ul
că, unele di n t re ele reflectă mai multe faze de

valului de către purtătorii culturii Wietenberg.

Urmează apoi un nivel de locu i re Wi etenberg
marcat de câteva complexe ale acestei culturi pc
panta interioară a valului (a se vedea mai jos).

,

ridicare şi funcţionare a acestuia şi uneori cores
pun d unor niveluri succesive de locuire. S-a
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În ceea ce priveşte stratul ce suprapune
locuinţele culturii Wietenberg, deocamdată
avem în vedere două posibilităţi: acesta, fie
reprezintă pământul alunecat de pe coama va
lului, fie se datorează reamenajării fortificaţi
ilor în perioada dacică*.
În car. L, M 1 4-6, sub coama valului, la ad.
de 0,5-0,9 m, pe fundalul umpluturii galbene a
acestuia, a fost surprinsă o dungă de nuanţă
maroniu-deschisă, ce se înscrie în curba valului.
Dunga nu a fost încă golită. Presupunem că ea
reprezintă urmele unui şanţ format de gropile
de stâlpi din care era alcătuită palisada
(PI.XXIII, 1).
Pe panta interioară a valului, în car. I,K 1 56, la ad. de cea. 0,5-0,9 m, în urma răzuirii, pe
fundalul umpluturii valului, au apărut două
dungi drepte dispuse aproximativ perpendicu
lar pe direcţia valului: prima era de culoare găl
bui-albicioasă, lată de până 1,5 m, iar a doua,
de culoare maronie, cu lăţimea de 0,3-0,8 m.
Ambele au fost secţionate de către locuinţele
culturii Wietenberg (Pl. XXIII, 2). Sub rezerva
stadiului actual al cercetării (umplutura acestor
dungi nu a fost încă golită), presupunem că ele
reprezintă urme ale unor elemente din sub
structura valului.

prins (în solul cenuşiu ce conţinea fragmente
ceramice din epoca bronzului), la ad. 0,7-0,9
m, el apărea ca o dungă Iată de 0,3-0,5 m, ori
entată pe direcţia NV-SE (paralel cu linia valu
lui), formată din pământ pietros de culoare gal
benă conţinând mulţi bolovani de piatră.
Numai în car. A 1 8, A 1 7, B 1 7, C 1 7, pe o
lungime de 4,6 m (PI.XXIII, 3), această dungă
a fost golită. Aici, după golire, Cmp. 15 se
prezenta sub forma unui şanţ lat de 0,4-0,5 m,
în cuprinsul căruia, au fost urmărite o serie de
gropi de stâlpi cu diametru) de cea. 0,15 m, dis
puse una lângă alta (PI.XXIII, 4). Gropile de
stâlp perforau stratul eneolitic şi stânca natu
rală a terenului (PI.XXIII, 5), ceea ce arată că,
şanţul aparţine perioadei ulterioare locuirii
eneolitice. În car. C 1 7 şi D 1 6, acest şanţ a fost
perforat de o groapă menajeră (Gr.5) apar
ţinând culturii Wietenberg, iar în car. F 1 5, de
S.V practicată de Szekely Z. În car. 1 1 2 şi 1 1 1 ,
s-a putut observa cum şanţul a perforat o
locuinţă eneolitică descoperită în campania din
anul 2002. (Pl. XXXI, 1, 2, 6). În umplutura şan
ţului, în car. 1 1 1, la ad. 0,7 m, a fost descoperită
o piesă de os de formă ovală (Pl. III, 3) cu o
perforaţie Ia capăt (L=2 cm, grosime = 6 mm),
iar în car. 1 1 2, la ad. de 0,98 m, a fost descope
rit un vârf de seceră (PI.III, 4) confecţionat din
obsidian, cu retuşe fine pe ambele tăişuri (L
păstrată =5,5 cm, grosimea=5 mm). Deocam
dată, nu dispunem de date mai concludente în
ceea ce priveşte atribuirea mai exactă a Cmp.
15 unui orizont cronologic anume al aşezării.
Probabil, aceluiaşi "gard " îi mai aparţine porţi
unea unui şanţ cu caracteristici asemănătoare,
surprins în car. A 1 5'-6' (a se vedea mai jos).

Şanţul de apărare din partea de NE a fost
cercetat în car. A 1 18-20 (PI.XXI, 3). S-a con
statat că, acesta a străpuns roca naturală, car
acterizată aici de o argilă galbenă în amestec cu
bolovani masivi de piatră (PI.XXIV, 1,2).
Şanţul avea lăţimea de cea. 2 m la gură şi adân
cimea de 1,6 m de la suprafaţa actuală a
terenului (PI.XXI, 4). Precizăm că, porţiunea
cercetată a şanţului a fost afectată de un drum
de câmp care periodic este nivelat de lama bul
dozerului, ceea ce a putut diminua semnificativ
dimensiunile iniţiale ale şanţului. În partea de
jos a umpluturii şanţului, a fost descoperit un
fragment ceramic, provenit de la o amforă
lucrată din pastă semifină, de culoare cără
mizie, de certă factură Ciomortan (PI.III, 8).

Urme de construcţii de Împrejmuire În
partea de SSE a aşezării au fost surprinse în
car. A 1 8', 9' şi A 1 13',14' a S.l. Aici, în zona în
care panta dealului se accentuează, au fost
descoperite două rânduri de aglomerări de
bolovani de piatră, iar în car. A 1 9',10' au fost
descoperite câteva gropi de stâlpi. La nord de
acestea, în car. A 1 5',6', au fost surprinse
urmele unui şanţ lat de 0,3 m şi adânc de 0,8 m,
străpuns la rându-i de o groapă de stâlp. După
toate aparenţele, acesta reprezintă continuarea

"
" Gardul interior (Cmp. 15). În imediata
apropiere a marginii interioare a valului, în car.
A 1 8, A 1 7, B 1 7, C 1 7, D 1 6, F 1 5, G 1 5, G 1 4,

2, şi 1 1 1, pe lungimea de cea. 16
m, au fost depistate urmele unui "gard inte
rior" (PI.XVIII, 1). La nivelul la care a fost sur-

"gardului interior" (Cmp. 15). Aceste urme su
gerează că, anumite construcţii de apărare sau
poate doar de împrejmuire, au înconjurat toată

H 1 4, H 1 3, 1 1

• În cuprinsul aşezării au fosl descoperite, in conditii strutigru ficc incerte, ciitcvu l"rngrncnte cerum ice de vuse lucrule lu rout ii ,
tie culunrc cenuşie, de tip dacic.
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Complexe aparţinând grupului Ciomortan.
Până în prezent, au fost descoperite şi cer
cetate două complexe care cu certitudine
aparţin grupului Ciomortan: L.7a şi Cmp.13.
L.7a, descoperită şi parţial cercetată în cam
pania din a. 2000 (CAVRUC, DUMITROAIA, 2000,
p. 1 3 1-154), a fost cercetată definitiv în 2001.
Amintim că, ea era suprapusă de L.7 aparţi
nând culturii Wietenberg. S-a constatat că, L.7a
reprezenta un complex uşor adâncit (până la
0,3 m) în panta interioară a valului de apărare,
la limita de interior a acestuia. El era compus
dintr-o groapă ovală, cu un contur neregulat,
de 3,5 x 2 m, cu 14 gropi de stâlpi, dispuse atât
de-a lungul pereţilor cât şi în interiorul gropii,
fără vreo ordine anume (Pl. II, 1 ). În umplutu
ra acestui complex a fost descoperit material
arheologic consistent, cuprinzând ceramică de
tip Ciomortan (Pl. II, 2) fragmente de oase de
animale şi câteva fragmente de oase umane (de
la calotă craniană şi mandibulă). Gropile de
stâlpi atribuite acestui complex conţineau frag
mente ceramice de tip Ciomortan.
Complexul 13 (Cmp. 13). În campania din a.
2000 a fost urmărit un culoar orientat S-N,
care traversa panta interioară a valului (Pl. IV,
1; Pl. XXV, 1 ). Cercetările din anii 2001-2002
au constatat că, Cmp. 1 3 a fost amenajat în tim
pul ridicării celui de-al doilea nivel al valului,
într-un culoar lăsat în mod intenţionat în aces
ta. După toate probabilităţile, în capătul său de
sud el se unea cu L.7a. Cmp. 13 era suprapus şi
secţionat de trei complexe Wietenberg: L.7,
anexa acesteia şi Gr.3. În anii 2001-2002,
Cmp.13 a fost cercetat şi pe panta exterioară a
valului.
În umplutura Cmp.13 s-a găsit ceramică de
tip Ciomortan (marea majoritate a fragmen
telor ceramice) şi cele de tip Coţofeni (câteva
fragmente izolate). Se remarcă fragmentele
unei amfore, alte fragmente ale căreia au fost
descoperite în campania din a. 2000 (CAVRUC,
DUMITROAIA, 2001, pl. 69). Ea a fost lucrată din
pastă fină, avea corpul bitronconic, gâtui cilin

sus, formează o cruce; între aceste benzi se află
câte patru triunghiuri cu vârful în jos, umplute
cu împunsături. Benzile sunt împărţite în rom
huri şi triunghiuri, acestea din urmă fiind
umplute cu împunsături. În incizii şi împunsă
turi se observă urme de încrustare cu pastă
albă. Această schemă ornamentată este des
întâlnită pe amforele culturii Costişa din
Moldova (CAVRUC, DUMITROAIA, 2001, pl. 31).
Pe fundul Cmp. 13, pe ambele sale laturi, au
fost urmărite "şanţuri " longitudinale, adânci de
cea. 20 cm, în care au fost surprinse câteva gropi
de stâlpi. Din ambele părţi culoarul a fost flan
cat de pari sau stâlpi. Intre pereţii complexului
şi gropile de stâlpi, sub coama valului, au fost
observate dungi înguste (de 2-4 cm) formate
din lemn ars care reprezintă probabil urme de
scânduri arse. La cea. 1,5 m nord de coama
valului, complexul se deschidea, unindu-se aici
cu un şir de gropi de stâlpi dispus paralel cu
linia valului. Acestea din urmă marchează
probabil încă o palisadă (?).
Cercetarea laturii de nord a martorului longi
tudinal ce secţiona Cmp.13 a arătat următoarele:
Pe fundul complexului se afla un strat de
cenuşă neagră, gros de cea. 5-7 cm; acesta se
prezenta în profil ca o dungă orizontală dreap
tă pe fundul complexului, iar pe ambele laturi
cobora în "şanţuri" laterale (Pl. IV, 3). Aceste
şanţuri reprezintă probabil goluri rămase de la
stâlpii de lemn ce flancau această parte a con
strucţiei.
În jumătatea superioară a profilului gropii
Cmp.l3, pe ambele sale laturi, la aproximativ
acelaşi nivel, se observa cum pereţii acestuia se
lărgeau uşor, iar apoi se îngustau (Pl. IV, 2).
Presupunem că aceste lărgiri reprezintă urmele
unor trepte aranjate pentru susţinerea acope
rişului construcţiei. La aproximativ acelaşi
nivel, apăreau numeroasele dale de piatră.
Pe fundul culoarului, la ad. de 1,6-1,7 m, sub
coama valului, într-un strat de cenuşă neagră,
gros de cea. 5-10 cm, se aflau resturile puternic
incinerate a trei indivizi, unul adult şi doi copii
(Pl. IV, 1 ). Scheletele lor se aflau în poziţie
chircită, orientate cu capetele la nord, spre
exteriorul aşezării (Pl. XXVI, 1,2). Sub aceste
schelete, uneori, s-au urmărit urme ale unor
bâme arse, groase de cea. 10 cm.
Oasele adultului (scheletul nr. 1), se aflau în
conexiune anatomică normală. Individul era
culcat pe partea stângă şi orientat cu capul spre

buză şi prinse de
1 ) . Decorul incizat prezintă patru
benzi dispuse vertical pc umeri, care, văzute de

nord cu privire spre est. llraţul stâng se afla
sub zona pectorală şi era îndoit accentuat din
cot. De la hraţul drept s-a păstrat doar hume-

aşezarea, inclusiv partea de sud a acesteia. Aici
însă, din cauza pantei mai accentuate, mare
parte din urmele acestor construcţii p ar să fi
alunecat în valea pârâului Remetea. In viitor,
aici se impun săpături pe suprafeţe mari, sin
gurele în măsură să scoată în evidenţă resturile
unor construcţii conservate mai precar.

d ric �i dnuă tnarte trase din

,

umăr (Pl . I I I ,

43

www.cimec.ro / www.mncr.ro

VALERIU CAVRUC, DAN BUZEA

rusul aflat în dreptul zonei pectorale. Piciorul
stâng era întins, iar cel drept îndoit, unghiul
între femur şi coloană fiind de cea. 120°, iar
între femur şi tibie de cea. 70°. Laba piciorului
drept suprapunea direct genunchiul celui
stâng. Sub membrele inferioare ale defunctului
matur se aflau fragmente mari de vase cera
mice şi o piatră arsă. Alături de craniul defunc
tului adult (Pl. XXV, 5), se aflau pietre nepre
lucrate, cu urme de ardere.
Scheletul nr. 2 (copil), se afla în dreptul părţii
superioare a scheletului nr. 1. Starea lui de
conservare era precară: nu s-au păstrat decât
unele fragmente de membre superioare şi infe
rioare de la craniu, precum şi câteva vertebre.
S-a putut doar stabili că individul era chircit pe
partea dreaptă, cu faţa spre adult, orientat cu
capul spre nord (Pl. XXVI, 1 ).
Scheletul nr. 3 (copil), se afla în dreptul
picioarelor celui adult. Resturile lui s-au păs
trat precar: de la calota craniană s-au găsit doar
fragmente mici, de la partea facială păstrându
se fragmente mai mari de maxilar cu dinţi. De
la mâini s-au păstrat doar oasele de humeru
suri. De la coaste s-au păstrat doar câteva frag
mente. S-au găsit şi fragmente de bazin. De la
picioare s-au găsit doar femururi şi câteva
falange de degete. Scheletul se afla în conexi
une anatomică în general normală, iar dimensi
unile oaselor sugerează înălţimea individului ca
fiind de cea. 1 m. El a fost culcat pe partea
dreaptă, în poziţie chircită (Pl. XXVI, 2).
Ambele humerusuri, paralele între ele, erau
aduse în faţa zonei pectorale, iar femururile
erau aduse spre abdomen. Unghiul dintre
coloană şi linia humerusurilor era de cea. 45°.
Alături de scheletele defuncţilor incineraţi,
iar uneori şi sub ele, se aflau fragmente ceramice
provenind de la vase de tip Ciomortan, sparte pe
loc, precum şi un vas întreg. Uneori, fragmentele
din care s-au întregit vasele, aveau culori foarte
diferite, dovada arderii lor secundare, după
spargere. S-au putut reconstitui 6 vase.
Deasupra defuncţilor se afla o umplutură de
pământ ars la roşu, în amestec cu pietre de
diverse dimensiuni (Pl. XXV, 2). Grosimea um
pluturii era de 0,8-1 m. În profilul acestei
depuneri, de-a lungul pereţilor, se observau

Inventarul Cmp. 13.
Vasul nr. 1. O cană întreagă, descoperită
între cenuşa neagră şi pământul roşu al umplu

turii complexului, uşor deasupra nivelului la
care se aflau defuncţii, la cea. 0,2 m NE de cra
niul celui adult (Pl. XXV, 4). Recipientul a fost
lucrat din pastă grosieră, avea suprafaţa uşor
netezită de culoare gălbuie şi avea o toartă
ovală în secţiune, trasă din buză (Pl. V, 1 )
Vasul nr. 2. La cea. 0,8 m nord de craniile
scheletelor nr. 1 şi nr. 2, se afla partea infe
rioară a unei străchini, lucrată din pastă fină,
de culoare neagră. Partea superioară a acestui
recipient a fost reconstituită din fragmentele
izolate descoperite pe panta exterioară a valu
lui. Strachina este de proporţii joase, cu buza
dreaptă, pe marginea căreia se observă patru
proeminenţe ovale. Ea are o urechiuşă-toartă
de prindere, şi este decorată pe umeri cu tri
unghiuri haşurate cu incizii oblice, încrustate
cu alb (Pl. V, 2).
Vasul nr. 3. La picioarele defunctului adult,
se aflau fragmente ceramice ale unei amfore
lucrată din pastă semifină, cu corpul bitronco
nic, gâtui cilindric îngust şi cu două toarte trase
din buză şi prinse de umeri. Între gât şi umeri,
amfora a fost decorată cu o bandă îngustă, for
mată din două linii orizontale incizate ce
încadrau un şir de împunsături verticale. De la
această bandă, coboară pe umeri triunghiuri cu
vârful în jos, incizate şi umplute cu împunsături
(Pl. V, 3).
Vasul nr. 4. Între abdomenul defunctului
adult şi scheletul nr. 2, se aflau fragmentele
unei amfore mai mici, ulterior întregită. Ea era
de formă similară celei de mai sus, însă de
dimensiuni mai mici. Amfora era decorată pe
umeri cu triunghiuri haşurate cu incizii orizon
tale (Pl. V, 4 ).
Vasul nr. 5. A fost găsit în stare fragmentară
între picioarele defunctului adult şi cele ale
scheletului nr. 3. Vasul este de categorie grosi
eră, de tip borcan, cu suprafaţa striată, cu două
proeminente alungite, dispuse simetric pe exte
riorul buzei (Pl. V, 6).
Vasul nr. 6. A fost găsit în stare fragmentară,
pe toată suprafaţa complexului. Este lucrat din
pastă grosieră, cu suprafaţa striată, din buză
.

fiind trase patru procmincnţe ovale dispuse
simetric. Va sul este de L i p o al ă-bo rca n, cu gâtui
cilindric (Pl. V, 5).
Starea urmelor descoperite nu pe rm i te
reconstituirea completă a Cmp. 13. Menţio
năm insuficienţa datelor obţinute şi în ceea ce
priveşte rosturile şi semnificaţia procedeului,

două dungi alhicioase dispuse vertical (Pl. IV,
2), cart:, după Luate: aparen ţele, repreze n ta u
urmele unor stâlpi, ale căror gropi au fost sur
prinse în "şanţuri" longitudinalc. În j umătatea
superioară a umplu turii au fost descoperite mai
multe dale de piatră provenind probabil de la
acoperişul complexului.
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Vestigii de tip Ciomortan din val. Sub
locuinţele culturii Wietenberg, la marginea va
lului, au apărut albieri amorfe cu umplutura
similară celei din L.7a. Acestea conţineau frag
mente ceramice de tip Ciomortan.
Sub L.8, (Pl. XXVIII, 4) printre fragmentele
caracteristice grupului Ciomortan, într-o
aglomerare de fragmente ceramice şi oase de
animale (car. E 1 6, ad. 0,8-0,9), a apărut o
amforetă (H=8 cm), al cărei specific îl repre
zintă decorul amplasat sub ambele toarte şi
compus din "parabole " cu vârful în jos,
umplute cu împunsături (Pl. III, 7).
În umplutura valului, sub L.9, în car. H 1 5,
Ia ad. de 1,05 m, (Pl. XXIX, 5) a fost găsită o
sulă de bronz sau cupru. Ea este pătrată în
secţiune şi cu un singur capăt ascuţit; lungimea
= 6,5 cm, (Pl. III, 5).
Imediat sub L.9, în car. G 1 5, la ad. de 0,75
m, a fost găsită o săgeată de silex. Ea are forma
triunghiulară cu baza concavă (L=2,5 cm,
grosimea= 3 mm) marginile fiind bine retuşate
(Pl. III, 2).
Urme de locuire din epoca bronzului de sub
val. După ce a fost îndepărtată umplutura valu
lui de sub L.7a, în car. B 1 8, 9, au fost găsite
câteva fragmente ceramice (de tip Ciomortan?)
de categorie grosieră, printre care şi cele cu
suprafaţa striată (Pl. XX, 2-5). La cea. 2 m
nord-est de acest loc, în car. C,D 1 8, sub cel
de-al doilea nivel al valului, au fost descoperite
patru vetre-ruguri (a se vedea şi mai sus), dis
puse foarte aproape una de alta (Pl. XXIV, 3).
Acestea reprezentau aglomerări de cenuşă
direct pe sol, cu grosimea cuprinsă între 5-10 cm.
Aveau formă ovală, cu dimensiunile cuprinse
între 0,5 x 0,7 şi 1 , 1 x 1,2 m. S-a observat cum
una dintre aceste vetre, cu dimensiunea de
0,7--0,9 m, situată mai la nord, în car. C 1 10,
"
"urca pe panta primului nivel al valului (Pl.
XXIV, 4). Alături de aceste vetre-ruguri, la
acelaşi nivel, se aflau câteya fragmente cera
mice de tip Coţofeni. Imediat sub acest nivel,
au apărut complexe ale culturii Cucuteni.
Materialul ceramic de tip Ciomortan din
stratul de cultură. În stratul de cultură, în spe
cial în apropiere de valul de apărare (car.
A, B,C,D,E,F 1 4,5,6; G,H,I,K 1 1,2,3), s-au găsit
cantităţi apreciabile de ceramică de tip
Ciomortan, grupată uneori în aglomerări, frag
mente izolate de lipitură arsă, fără ca aceste
materiale să fi fost însoţite de urme de con

ale cărui urme reprezintă resturile celor trei
defuncţi, inventarul lor şi unele elemente de
context. De aceea ne vom rezuma doar la
câteva supoziţii, mai mult sau mai puţin plau
zibile.
Credem că, în existenţa Cmp. 13 se pot dis
tinge două perioade. Se pare că, în prima
perioadă, el a avut un rol utilitar, cel de poartă
ce traversa valul (Pl. XXV, 6). Intrarea în
aşezare se făcea la cea. 1 ,5 m nord de coama
valului, unde pare să fi existat o palisadă. Este
imposibil de stabilit dacă, elementele de cons
trucţie de lemn surprinse în Cmp.13 aparţin
porţii sau, dacă ele sunt legate de ritualul
însoţit de incendierea celor trei defuncţi. Cert
este că, la un moment dat (în cea de-a două
perioadă), aici, într-o construcţie de lemn, s-a
practicat un ritual. Construcţia de lemn care se
sprijinea pe stâlpii înfipţi de ambele laturi ale
culoarului, avea cel puţin trei niveluri. Primul
nivel îl constituia fundul culoarului (nivelul 1).
Cel de-al doilea era format din podea de lemn,
suspendată (nivelul 2); pe acest nivel, după
toate probabilităţile, au fost depuşi cei trei
defuncţi însoţiţi de cel puţin 6 vase ceramice.
Această supoziţie rezidă în faptul că, sub sche
letele umane s-au găsit urme de bârne arse,
fragmente de vase ceramice, iar poziţia
defuncţilor, deşi păstra în linii mari, conexiuni
anatomice normale, părea uşor nenaturală,
ceea ce sugerează că, Ia un moment dat (pro
babil înaintea dezintegrării), corpurile celor
trei defuncţi au căzut de la un nivel superior. Al
treilea nivel pare să-I fi reprezentat acoperişul
format din elemente de lemn şi dale de piatră
(nivelul 3). Peste acoperiş a fost depus (înain
tea incendierii) pământ din val. Restul culoaru
lui (la sud şi nord de construcţia de lemn) pare
să fi rămas deschis. Apoi, toată această con
strucţie a fost incendiată. Focul a fost atât de
puternic, încât oasele umane s-au calcinat,
culoarea vaselor ceramice s-a modificat, iar
pământul ce suprapunea complexul a căpătat
culoarea roşie (datorită accesului de oxigen,
întrucât restul culoarului în timpul arderii
rămânea deschis).
Suntem în faţa urmelor unui ritual practicat
probabil, în preajma părăsirii aşezării de către
purtătorii grupului Ciomortan. Încadrarea ritu
alului în acest moment al existenţei aşezării
rezidă în faptul că, nivelul căruia îi corespunde
umplutura Cmp.13, este suprapus de un strat
ce corespunde deja locuirii Wietenberg. Nu în
ultim ul rând, trebuie avut. in vedere şi faptul că

structii. Ce ramica descoperită aici, prezintă
aceleaşi caracteristici ca şi cea descoperită în
campaniile preceden te1 în bună p arte publicată

ritualul a distrus poarta aşezării.

45

www.cimec.ro / www.mncr.ro

VALERIU CAVRUC, DAN BUZEA
dintre gropi (g 1 ), se afla în colţul de NV al
locuinţei. Pe latura de ESE şi SSV nu au fost
depistate gropi de stâlp, deoarece ea a fost
afectată de S.V, practicată de Szekely Z. şi de
săpăturile neautorizate întreprinse aici în
primăvara a. 2001.
Plecând de Ia dispunerea gropilor de stâlp,
precum şi de la gruparea materialului desco
perit, apreciem că, locuinţa era de formă patru
lateră, cu latura sa de NNE de cea. 4 m, şi cea
de NV de cea. 2 m. Estimăm că, lungimea
peretelui de ESE, era de cea. 2,5 m, atât cât
indica răspândirea dărâmăturilor locuinţei.
Inventarul locuinţei este compus din câteva
piese, oase de animale şi numeroase fragmente
de vase ceramice, unele dintre ele sparte pe loc,
iar altele izolate.
Piese de cupru sau bronz: un fragment de
lamă de cuţit (L păstrată = 4,3 cm, 1 = 2,1 cm,
grosimea = 0,2 cm) (Pl. VIII, 2) şi un fragment
de placă discoidală de ac, cu capul rulat (?); L
păstrată 3,3 cm, 1 = 3,2 cm, grosimea = 1 mm
(Pl. VIII, 1 ).
Piese de os: o mărgea (L= 1,1 cm, grosimea
= 6,5 mm), (Pl. VII, 3) şi un fragment de stră
pungător (L păstrată=3,6 cm, grosimea=5 mm
(Pl. VIII, 4).
Piese de piatră: o cute din gresie (L = 13,6 cm,
1 = 5,2 cm, grosimea = 0,7 cm) (Pl. VIII, 10) şi
o râşniţă de formă ovală, convexă (L=23,3 cm,
L= 15,5 cm, grosimea=4 cm).
Piesele din lut ars descoperite în perimetrul
L.8 sunt reprezentate de "capete de băţ" , de
formă tronconică (Pl. VIII, 6, 8) şi bitronconică
(Pl. VIII, 5), precum şi de un disc cu patru
perechi de perforaţii dispuse simetric, decorat
pe una din feţe cu o cruce incizată (Pl. VIII, 9).
Inventarul ceramic din cuprinsul L.8 este
bogat şi variat.
Categoria grosieră este reprezentată de frag
mente de vase-borcan, decorate cu brâie simple
(Pl. IX, 4) sau alveolate (Pl. IX, 3). Uneori,
vasele din această categorie sunt decorate pe
corp cu spirală în relief aplicată (Pl. X, 3).
Ceramica de categorie intermediară este
reprezentată de urne şi străchini cu gura
lobată. Urnele, vase de proporţii înalte cu cor
pul proeminent, gâtui tronconic înalt şi buza
cvazată, au fost decorate pc umeri cu caneluri

(CAVRUC, DUMITROAIA, 2000, p. 132-133, 140151). Printre elemente noi, menţionăm o
amforetă lucrată din pastă semifină, de culoare
cenuşie (PI.III, 6), cu patru "pastile " aplicate
simetric pe corp, cu două tortiţe, ovale în secţi
une, trase din buză şi prinse de umăr.
Urme de locuire Weitenberg. În sectorul de
nord-est al valului, pe panta sa interioară, în a.
2001-2002 au fost descoperite şi cercetate trei
locuinţe de suprafaţă, dreptunghiulare, uşor
adâncite (până la 0,3 m), aparţinând culturii
Wietenberg (Pl. XXVII, 1). Impreună cu L.7,
cercetată în campania din a. 2000, ele formau
un rând de construcţii, dispuse una lângă alta,
întinse pe panta interioară a valului (Pl. XXVII,
2). În imediata apropiere, au fost cercetate 4
gropi menajere aparţinând aceleiaşi culturi.
Locuinţa 8 (L.8) se afla Ia 0,6 m ESE de L.7,
în car. D,E,F 1 6,7,8 la ad. de 0,5 - 0,8 m. Latura
sa de NE a fost uşor afectată de un şanţ îngust,
practicat de Szekely Z. (S.V din anul 1967, cu o
lăţime de 0,8 m, care tăia valul). Partea de VSV
a L.8 a fost distrusă prin intervenţii neauto
rizate întreprinse aici în primăvara a. 2001.
Latura locuinţei dinspre coama valului, a fost
săpată în mantaua acestuia, până la 0,3-0,4 m
(Pl. VII, 2). În partea sa superioară, L.8 se
prezenta sub forma unei aglomerări de formă
dreptunghiulară, de bolovani de piatră în
amestec cu puţine fragmente ceramice şi li
pitură (Pl. VI, 1), răspândite pe o suprafaţă de
cea. 4 x 3 m. După îndepărtarea bolovanilor, au
apărut multe fragmente de lipitură cu
amprente de nuiele, resturi de bârne arse,
aglomerări de fragmente de vase ceramice dis
parate (Pl. VI, 2), precum şi vase sparte pe loc
(Pl. XXVIII, 2). Este de remarcat că nu s-au
descoperit urme de lipitură pe latura dinspre
incinta aşezării.
La nivelul de călcare (Pl. VII, 1 ), aproxima
tiv în centrul locuinţei, se aflau două vetre de
foc, de formă circulară, D = 0,6 m, dispuse una
lângă cealaltă. Ambele au fost amenajate pe
pavaje de piatră în amestec cu fragmente cera
mice şi aveau suprafeţele lutuite (Pl. XXX, 5).
După îndepărtarea umpluturii complexului,
au fost depistate şi golite 8 gropi de stâlpi (Pl.
XXVIII, 3), de formă aproximativ circulară,

=

unele cu fundul ascuţit (g 3, g 4, g 6) iar altele
cu fundul drept (g 1 , g 2, g 5, g 7, g 8), adâncite
pană la cea. 25 cm în umplutura valului (Pl.
XVIII, 1 ). Pe !alura de NE a locuinţei au fos
cerce tate 5 gropi, iar pe l<lt u ra de NY, 2. Una

oblice sau prin linii incizate orizontale sau
oblice şi aveau suprafeţele netezite sau uşor
iustmlte (Pl. iK 6). UncorL decorul sub forma
unor şi m ri de incizii ohlice acoperă marginea
buzei (Pl. IX, 5). Una dintre urne se remarcă

46

www.cimec.ro / www.mncr.ro

Noi cercetări privind epoca bronzului...
În imediata apropiere de L.8, la ad. de 0,40,5 m, în car. G,H,I,K - 4, 5, 6, a fost descope
rită o aglomerare de bolovani de piatră, în
amestec cu fragmente ceramice de tip Wieten
berg, cuprinzând de fapt, resturi a două
locuinţe, respectiv L.9 şi L.lO.

prin pereţii foarte subţiri, pastă fină şi supra
faţă bine netezită, de culoare neagră (Pl. IX, 7).
Dintre străchinile lobate, menţionăm fragmen
tul unui recipient cu lobi dubli, decorat pe exte
riorul buzei cu două rânduri paralele compuse
din triunghiuri imprimate, acestea formând, în
negativ, un zigzag; pe marginea buzei, recipien
tul a fost decorat cu x-uri incizate (Pl. X, 8).
Altă strachină a fost ornamentată cu incizii şi
caneluri oblice (Pl. X, 7).
Categoriei fine îi aparţine o strachină cu pe
reţii subţiri, corpul proeminent şi buza dreaptă.
Sub buză este prinsă o urechiuşă, de ambele
părţi ale căreia se observă câte două perforaţii.
Recipientul este bogat ornamentat: în partea
inferioară este incizată o linie orizontală, iar
sub buză sunt incizate patru linii orizontale,
deasupra lor, pe buză, fiind imprimate mici cer
curi dispuse într-un şir orizontal (Pl. IX, 2).
Lângă vatră a fost descoperit un fragment de
capac de formă discoidală, cu perforaţii pentru
prindere, ornamentat cu incizii în forma
spicelor de grâu pe mijloc, şi incizii oblice pe
margine (Pl. VIII, 7). Castroanele sunt repre
zentate de recipiente cu corpul sferic, buza
uşor evazată şi fundul drept, neornamentate
(Pl. X, 4). Un exemplar este ornamentat în
partea superioară a corpului cu o bandă îngustă
incizată, umplută cu incizii oblice, iar pe mijloc
cu o bandă lată, incizată, umplută cu benzi late
formate din linii oblice (Pl. X, 5). Cănile, au
corpul sferic, buza rotunjită, o toartă uşor
supraînălţată şi fundul drept (Pl. IX, 1). Cate
goriei fine îi aparţine şi un recipient lucrat din
pastă fină de culoare neagră, bine lustruit, cu
lobi dubli, sub care sunt dispuse toarte semicir
culare, ornamentat pe buză şi pe umăr cu
incizii oblice (Pl. X, 6). Tot culturii Wietenberg
pare să aparţină şi capacul miniatura! păstrat
fragmentar, lucrat din pastă fină, descoperit în
umplutura valului de sub locuinţă. Acesta este
ornamentat în interior cu un şir de împunsă
turi, iar pe exterior, cu proeminente circulare
(Pl. XX, 7).
De importanţă deosebită sunt două frag
mente ceramice de tip Monteoru, descoperite în
interiorul L.8. Acestea prezintă toarte caracte
ristice culturii menţionate, din care una este în
formă de şa simplă (Pl. X, 2), iar alta era mo
delată în formă de şa cu prag (Pl. X, 1). Ultima
este decorată, asemeni exemplarelor din
perioada MIC2 din Moldova, cu bandă formată

L.9 se afla la cea 0,8 m SEE de L.8 şi 0,6 m
NVV de L. lO. Sub nivelul de bolovani de pia
tră, la ad. de 0,6 m, a apărut conturul locuinţei
(Pl. XI, 1; Pl. XII, 1), marcat de peretele de
NE, săpat în panta valului (Pl. XII, 2), precum
şi de aglomerarea de fragmente ceramice, vase
întregibile (Pl. XXIX, 1) şi fragmente de lipitu
ră. Sub aglomerarea de material arheologic, au
fost descoperite două vetre circulare lutuite.
Una dintre ele (Vatra 1) a fost amplasată rela
tiv în centrul locuinţei, avea diametru! de 0,6 m
şi era perforată la mijloc de o groapă de stâlp
ce avea diametru! de 0,25 m; în umplutura
acestei gropi aflându-se resturi de lemn şi lut
ars (Pl. XXX 4). A doua vatră (Vatra 2) se afla
lângă peretele de nord-vest al locuinţei. Ea
avea forma circulară cu diametru! păstrat de
0,4 m (Pl. XXX 1-1a).
După îndepărtarea umpluturii complexului,
au fost depistate şi golite 6 gropi de stâlpi (Pl.
XXIX, 2), dintre care 5 (g 1-g 5) au fost dis
puse pe latura de NNE a locuinţei, iar una (g 6)
pe latura de ESE (Pl. XVIII, 1). Acestea erau
de forme diferite: ovale (g 5), alungite ca un
şănţuleţ cu dimensiunile de 0,3 x 1,2 m (g 2),
circulare (g 4, g 6) sau având contururi neregu'
late (g 1 şi g 3).
După dispunerea gropilor de stâlpi şi de răs
pândire a materialului arheologic, s-au stabilit
dimensiunile locuinţei: lungimea laturii de
NNE era de cea. 4 m, iar a celei de ESE, de cea.
1,5 m.
Inventarul L.9 cuprinde câteva piese, un
număr redus de oase de animale, vase ceramice
întregi sau întregibile, precum şi numeroase
fragmente de vase ceramice izolate.
Piese: un străpungător de os, cu vârful rupt,
cu urme puternice de ardere (L păstrată=2,4
cm, lăţimea maximă=2,4 cm) (Pl. XIII, 1); un
"
"plantator surprins între dărâmăturile pere
ţilor, lucrat din corn, spart şi puternic ars (L
păstrată=20,6 cm, lăţimea maximă= 9 cm). Se
disting două vârfuri, dintre care unul scurt la
capătul tăiat, folosit probabil ca mâner, şi al
doilea lucrat pe lungimea cornului, ascuţit la
,

,

vârf {Pl. X I I I , 6); o "seceră " din gresi e cu un
tăiş ascuţit. L= 1 0,4 cm, lăţi m ea = 4,5 cm,
grosimea =9 m m (Pl. X I I I, ::\); o eule din gresie

din două linii orizontale incizatc, între care se
află un şir orizontal fonnal din împunsături
ohl icc.
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cu partea dreaptă ascuţită, L= l0,4 cm, lăţi
mea=4,3 cm şi grosimea = 8 mm (Pl. XIII, 5);
două vase minia-turale cu corpul globular cu
buză scundă, cu două perforaţii pentru agăţat 
de tip opaiţ (Pl. XIV, 1, 2); un "cap de băţ" de
formă tronconică, cu partea superioară alun
gită şi perforată transversal (Pl. XIII, 4); un
"
"cap de băţ de formă bitronconică, omamen
tat pe partea superioară cu o bandă incizată
umplută cu incizii oblice şi cu caneluri fine la
mijloc, perforat la un capăt (Pl. XIII, 2); un
fragment de plantator de corn, L păstrată= 9,5
cm, cu vârful ascuţit, descoperit în car. G/3 la
ad. =0,6 m (Pl. XIII, 7).
Ceramica din L.9 include fragmente de vase
borcan, decorate cu brâie în relief, crestate sau
alveolate, cu buza tăiată drept (Pl. XIV, 7) sau
uşor rotunjită, unele dintre ele cu toarte de
prindere (Pl. XIV, 6). Urnele au fost lucrate din
pastă semifină şi sunt reprezentate de frag
mentele recipientelor cu gâtui tronconic înalt şi
buza evazată (Pl. XIV, 9). Au fost descoperite şi
fragmente de căni şi ceşti. Dintre acestea din
urmă se remarcă două fragmente de pereţi de
vase de categorie fină, decorate cu caneluri în
formă de spirală (Pl. XIV, 3, 4). O strachină cu
buză lobată, lucrată din pastă fină, de culoare
cenuşie, decorată pe buză cu incizii oblice, iar
pe umăr cu caneluri late dispuse oblic (Pl. XIV,
5) şi o cană cu corpul globular, decorată pe
umăr cu trei linii incizate, dispuse orizontal, cu
toarte supraînălţate (Pl. XIV, 8).
L.lO se afla în imediata apropiere de L.9.
Sub aglomerarea de bolovani de piatră, în car.
H,I,K 1 3,4,5, a apărut conturul locuinţei, al
cărei perimetru a fost marcat de aglomerări de
bucăţi de lipitură, vase ceramice sparte pe loc şi
fragmente ceramice disparate (Pl. XI, 1; Pl.
XXIX, 3), precum şi de peretele de est săpat în
valul de apărare până la ad. de 0,4 m de la
suprafaţa terenului (Pl. XV, 2), paralel cu
coama valului. În colţul său de ESE, complexul
avea o anexă delimitată de două pietre mari
aşezate în picioare (Pl. XI, 1 ). În interiorul
anexei, s-au găsit două vase de tip borcan,
sparte pe loc, ornamentate cu brâie alveolare
sub buză, lucrate din pastă grosieră, arse prost
(Pl.XVII, 7). Sub aceste vase a fost descoperit

la bază pietre şi fragmente de vase ceramice,
suprafeţele fiind fin lutuite (Pl. XXX 2). Prima
vatră era amplasată în centrul locuinţei şi avea
conturul neregulat, cu dimensiunile de 1,1 x 1,2
m. În partea de vest a vetrei s-au observat
urmele unor incizii realizate cu un obiect dur
(Pl. XXX 3).
A doua vatră (car. 1 5, -0,82 - 0,92 m) s-a
păstrat parţial, din resturile de lipitură acesteia
deducându-se forma ei circulară, cu diametru!
de cea. 0,6 m. Pavajul acesteia era alcătuit din
pietre mici şi fragmente ceramice decorate cu
spirală dublă, aplicată în formă de S - culcat.
(Pl. XXXII, 1 ). După îndepărtarea umpluturii
complexului, în interiorul acestuia, au fost
depistate şi golite 4 gropi de stâlp (PL. XXIX,
4). Trei dintre ele (g 1, g 2, g 3) au fost dispuse
pe latura de NNE, iar una (g 4) pe latura de
ESE (Pl. XVIII, 1). Prima (g 1), era săpată în
umplutura valului la ad. de cea . 0,45 m, era de
formă oarecum ovală şi avea dimensiuile de 0,5
x 0,7 m.
Inventarul L.lO include câteva piese, frag
mente izolate de oase de animale, vase cerami
ce întregi sau întregibile, precum şi numeroase
fragmente ceramice izolate.
Piese. Un disc ceramic (diametru! = 4,7 cm,
grosimea = 1 cm) de culoare cărămizie, oma
mentat pe o faţă cu zvastică, cu 4 orificii dis
puse simetric, câte una în fiecare câmp; pe mar
gine, piesa este ornamentată cu crestături
oblice (Pl. XVI, 5); un "cap de băţ" de formă
tronconi-că, lucrat din pastă semifină (Pl. XVI,
6); un fragment de seceră de gresie cu partea
arcuită ascuţită (Pl. XVI, 8); un fragment de
placă de os cu trei perforaţii circulare, L păs
trată=2,5 cm, lăţimea= 1 cm, grosimea=2,5 mrn
(Pl. XVI, 3).
Ceramica descoperită în cuprinsul L.lO este
reprezentată de următoarele categorii de vase:
grosieră, intermediară şi fină.
Categoriei grosiere, printre altele, îi aparţine
un fragment de vas-borcan cu exteriorul striat,
având un buton crestat tras din buza vasului
(Pl. XVII, 3). Aceleiaşi categorii îi aparţine o
strachină de formă tronconică cu fundul drept
şi buza puternic evazată (Pl. XVII, 8).
Categoriei intermediare îi aparţin mai multe

un "capac" lucrat din pastă fină, de culoare
neagră, cilindric, perforat cu două orificii mici
dispuse simetric la marginea inferioară, bine
lustruit (Pl. XVI, 2).
Ca �;ii în ca:wl L.S şi L.9, pc fundul locuinţei
1 0, au fost descoperite două vetre ampl asate
aproximativ în centru (Pl. XV, 1). Vetrele aveau

fragmente de urne cu gâtui troneonic şi buza
cvazată (Pl . XVII, 4, 5). Una dintre urne are
marginea tăiată oblic, fiind ornamentată pe
umăr cu un brâu în relief acoperit cu incizii dis
puse în reţea, decor ce se repetă şi pe m argin ea
buzei (Pl. XVI I , 9). Altă urnă are buza tăiată
drept şi ornamentată cu crestături oblice, iar

,

,

,
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teia intra doar în cea mai mică parte în
suprafaţa cercetată, cea mai mare parte a ei
aflându-se într-o zonă încă necercetată.

între umăr şi gât este decorată cu o bandă for
mată din două linii incizate, între care se află
un şir de alveole; de la această bandă pornesc
caneluri oblice ce acoperă umărul vasului (Pl.
XVII, 6). Aceleiaşi categorii îi aparţin şi
capace, dintre care unul are un buton de
prindere perforat prin două orificii dispuse în
cruce, în planuri diferite (Pl. XVI, 1), iar altul
este ornamentat din interior cu şiruri de incizii
oblice (Pl. XVI, 3). Speciei intermediare îi mai
aparţin căni de formă bitronconică cu buza
uşor evazată, omamentate cu caneluri fine,
oblice (Pl. XVII, 2), sau neornamentate şi pre
văzute cu toarte supraînălţate (Pl. XVII, 1).
Din categoria ceramicii intermediare face
parte şi un castron cu corpul sferic, buza tăiată
drept şi omamentat pe umăr cu caneluri late
oblice (Pl. XVII, 10).
Ceramica fină, lustruită, este reprezentată
de un singur recipient - o cană de culoare nea
gră, cu corpul sferic, gâtui răsfrânt şi delimitat
de corp cu trei linii incizate orizontal (Pl.
XVI, 7).

Alte urme de construcţii Wietenberg. În car.
G,H,I,K 1 1,2,3 au fost descoperite urme ale
altor construcţii de suprafaţă aparţinând cul
turii Wietenberg. De la acestea s-au păstrat
aglomerări de bolovani de piatră (Pl. XI, 1 ),
urme de pari carbonizaţi, bucăţi de lipitură şi
fragmente de vase ceramice. După îndepăr

Culturii Wietenberg îi mai aparţin 4 gropi
cercetate în campania din 2002 (Gr. 4; 5; 6;7).
Gr.4 (Pl. XXII, 1) a fost descoperită în car.
B,C 1 6 - 7, la ad. de 1,05 m. Avea gura ovală
(1,9 x 1,4 m), şi ad. de 1,84. Peretii se îngustau
spre fundul drept. Inventar: ceram1ca
Wietenberg (Pl. XXII, 6-9), din care remarcăm
fragmentele unei străchini cu marginea lobată,
decorată sub buză cu un brâu în relief, subţire,
crestat, iar pe umeri, cu triun�hiuri formate din
linii unghiulare circumscrise. In zona diametru
lui său maxim, recipientul este decorat cu o
bandă formată din două linii orizontale inci
zate, haşurată cu incizii în reţea; sub această
bandă se află un şir orizontal din . cercuri mici
imprimate. În groapă au mai fost găsite şi frag
mente ceramice eneolitice şi cele de tip
Ciomortan.
Gr.S (Pl. XXII, 2) a fost descoperită în car.
C,D/6-7, la ad. 1,2 m. Avea gura circulară
(D = 1,5 m), şi pereţii drepţi ce se îngustau spre
fundul drept. Ad. gropii 2,15 m. Umplutura pământ amestecat, lemn ars şi bucăţi de lut
crud. Inventar: 1 toporaş de piatră, eneolitic,
precum şi ceramica culturii Wietenberg (Pl.
XXII, 3-5).
Gr.6 (Pl. XXXI, 4) a fost descoperită în car.
H 1 2. Gura gropii a fost evidenţiată la ad. de
cea. O, 7 m, nivel la care diametru! ei era de cea.
0,48 m, iar în interiorul ei apărea o aglomerare
de fragmente ceramice Wietenberg. Groapa se
îngusta spre fundul drept (Pl. XVIII, 1). Um
plutura - pământ negru. Dimensiunile gropii
erau: Dg=0,48 m, Df=0,38 m şi 0,4 m, adâncită
în stratul steril. În interiorul gropii se aflau
fragmente ceramice relativ mari, unele dintre
ele fiind sparte pe loc. S-a observat că frag
mentele ceramice au fost depuse foarte com
pact, astfel încât să ocupe cât mai puţin loc.
Inventarul Gr. 6 constă din: 6 vase intregi
bile aparţinând culturii Wietenberg, lucrate
atât din pastă fină cât şi din pastă grosieră.
Gr.7 (Pl. XXI, 1 ) a fost cerecetată doar
partea de est, cea din car. G 1 1 , 2. Ea a fost
evidenţiată la ad. de 0,56 m, unde apărea ca o
pată de pământ afânat, de culoare neagră, pe
fundalul solului steril de culoare galbenă.
Groapa avea gură circulară, cu următoarele

tarea acestor

dimensi u n i : Dg= 2,5

În prezent, având în vedere stadiul cerce
tării, nu ne putem propune reconstituirea defi
nitivă a celor patru locuinţe ale culturii Wieten
berg. Remarcăm doar câteva observaţii rele
vante în acest sens. Toate au fost suprapuse de
aglomerări de pietre, ceea ce ne face să credem
că ele provin de la acoperiş şi aveau probabil
rolul de a susţine materialul uşor din care aces
ta era făcut. Amprentele de pe fragmentele de
lipitură precum şi gropile de stâlp arată că
locuinţele aveau scheletul format din bârne
înfipte în pământ şi pereţii alcătuiţi din pari şi
nuiele împletite, lutuite apoi din interior şi
exterior. Subliniem că, pe laturile acestor
locuinţe dinspre incinta aşezării nu au fost
descoperite nici un fel de urme de elemente de
construcţie. Mai remarcăm şi faptul că, în toate
cele patru locuinţe descoperite până acum pe
panta interioară a valului de apărare s-au
descoperit câte două vetre.

pare să

urme s-a constatat că, sub t:le,
fi existat o construcţie similară celor

m,

Dr= l

m,

Ad = 1 ,6 m

(Pl . XXI, 2) . l J m p l u l u nt e r <� form <t l ă d in t r 

u n p ă m â n t n t:gru

patru locuinţe Wictcnbcrg, însă con turul accs-
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0,8-1,5 m, apărea o cantitate importantă de
lemn carbonizat. Inventarul gropii consta în
materiale arheologi-ce din diverse perioade,
dintre care, cele mai târzii aparţinând culturii
Wietenberg.

târzii materiale arheologice descoperite în
jurul scheletului aparţin culturii Coţofeni.
*
Materialul ceramic din nivelul de locuire
Wietenberg de la Păuleni prezintă similitudini
atât de apropiate cu cel din aşezarea Oarţa de
Sus * , necropola Turia (SzEKELY, 1995, p. 126146) şi altele din faza a doua a acestei culturi,
încât încadrarea sa în faza a 2-a, după N.
Chidioşan (CHIDIOŞAN, 1980) sau A2 după N.
Boroffka (BoROFFKA , 1993, T.1 S.258, Tab. 14),
a culturii Wietenberg, ni se pare evidentă.
Încadrarea nivelului de locuire aparţinând cul
turii Wietenberg de la Păuleni de către
M.Rotea, în finalul primei faze a acestei culturi
avea drept unul dintre argumente, lipsa aici a
ceramicii decorate cu spirală (ROTEA, 2000,
37/1) . Acest considerent - în urma descoperirii
în ultimele campanii de săpături a mai multor
fragmente ceramice decorate cu spirală, atât
prin tehnica aplicării în relief cât şi prin
canelură - s-a dovedit a fi depăşit. Descope
rirea ceramicii de tip Monteoru într-o locuinţă
a culturii Wietenberg, pare să confirme sincro
nismul dintre a doua fază de evoluţie a culturii
Wietenberg şi faza IC2 a culturii Monteoru
(FLORESCU, 1971, p. 67-72).
În raportul precedent, când nu se ştia încă
originea arsurilor puternice din profilul longi
tudinal ce traversa Cmp.13, am admis că aces
tea s-ar fi datorat incedierii aşezării din timpul
cuceririi ei de către purtătorii culturii Wieten
berg. De aici am dedus că locuirea Wietenberg
ar data din perioada imediat următoare locuirii
Ciomortan (CAVRUC, RoTEA, 2000, p. 157). În
lumina cercetărilor din 2001, nu mai avem cer
titudinea în ceea ce priveşte durata de timp
dintre sfârşitul locuirii Ciomortan şi începutul
locuirii Wietenberg în aşezarea Păuleni. În
condiţiile în care, pe de o parte nu există dovezi
că locuirea Wietenberg a urmat imediat celei
aparţinând grupului Ciomortan, iar pe de altă
parte, locuirea Wietenberg se sincronizează cu
Monteoru IC2, nu se exclude ca locuirea
Ciomortan să dateze substanţial mai timpuriu
decât faza IC2 a culturii Monteoru. Nu exclu
dem prin urmare sincronismul dintre locuirea

Cmp.14 (Complexul ritual, cultura Wieten
berg ?). A fost descoperit în car. H 1 1, la ad. de
0,7 m. El includea o groapă ovală, de 1,3 x 1,7
m, în partea superioară a căreia se aflau două
cranii umane (nr.1 şi nr. 2), un fragment de
râşniţă şi un vas ceramic întreg (Pl. XIX, 1-2;
Pl. XXXI, 3). Sub acestea a fost găsit un schelet
uman întreg. Este posibil ca aceluiaşi complex
să îi aparţină şi două vase Wietenberg, unul si
tuat la 1,2 m SE, iar altul, Ia cea. 2,5 m NV de
groapă.
Craniul nr. 1 se afla la ad. de 0,74 m, cu
partea facială în jos. La est de el se afla un
humerus ce aparţine probabil aceluiaşi individ,
iar la sud de craniu s-a observat o pată circulară
cu diametrul de 0,2 m, în care apărea o canti
tate mare de lemn carbonizat.
Craniul nr. 2, se afla la 0,4 m vest de craniul
nr. 1, la ad. de 0,97 m. Acesta era culcat pe
partea dreaptă cu privirea spre sud. La sud de
el se aflau oase de mână umană îndoită, astfel
încât humerusul se afla în dreptul gurii, iar
antebraţul pe cap. Peste oasele mâinii se afla
un vas ceramic întreg. Vasul, un castron, a fost
lucrat din pastă în amestec cu nisip, avea corpul
tronconic cu buza scundă, evazată. Vasul este
omamentat cu o linie incizată curbă, pe gât,
H=9 cm (Pl.XX, 1). Atribuirea lui, în lipsa
unor caracteristici relevante, rămâne proble
matică.
Scheletul uman a fost descoperit la 0,25 m
nord de craniul nr. 1, şi la 0,5 m NE de craniul
nr. 2, la ad. de 1,05 m. Pentru aceasta a fost
săpată o groapă separată, de formă ovală cu
dimensiunea de 0,8 x 0,9 m. Scheletul se afla în
poziţie chircită pe partea stângă, orientat cu
capul spre est (Pl. XIX, 1). Umplutura gropii
era formată dintr-un pământ negru tasat, pig
mentat cu resturi de lemn şi lut ars precum şi
lentile de lut crud de culoare galbenă. Sub
schelet a fost depistată o altă groapă, din eneo
litic, ce avea o umplutură formată din pământ
n isipos de culoare galben-verzui. Capul defunc

Ci nm o r lan şi Mon teoru IC4, ceea ce implică
încadrarea grupului Ciomortan in perioada
foarte apropiată în timp sfârşitului grupului
J igodin.
Din umpl u t ura val ului, în ca r . D/12, Ia ad. de
1,2 m, a fost descoperit un fragment de toartă
proven ind de la o amforă., care se remarcă prin
decorul re al i za t prin l i n i i verticale în relief, dis-

tului a fost aşezat direct pc stânca naturală � i se
afla uşor deasupra restului scheletului. Vertebrele elin z�1u B8tviB§lfi HU nu fma g:i�ite în
un.linc anatomică ci se aflau l<t cea. 20 cm de Ia
craniu. Restul vertebrelor coloanei se aflau în
con exiune anatomică no r m al ă ca şi restul
oaselor. Scheletul este hine co nse rvat . Cele m ai
,

50

www.cimec.ro / www.mncr.ro

Noi cercetări privind epoaca bronzului...
fragment ceramic de factura dacică. Este vorva
de peretele unui vas ceramic lucrat de mână,
din pastă fină, de culoare cenuşie, decorat cu
valuri incizate (Pl. XX, 9).

puse sub toartă (Pl. XX, 6), ornament întâlnit
în cadrul grupului Jigodin.
În final, mai menţionăm descoperirea în
umplutura valului car. U6, ad.=0,3 m, a unui
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Abstract

New Research Conceming the Bronze Age in the Păukni (Ciomorlan) Settlement.
2001-2002 Campaigns. Preliminary Report.
In 2001 and 2002, the research in the Păuleni settlement, near Şoimeni village (Csikcsomortân) continued. The excava
tions were performed in the eastem part of the site (PI.I), inside the trench I (next S.I), following the Eneolithic, Bronze Age
(BA), and the defence structure of the site.
Tbe defence wall of the settlement has a complex structure, including post remnants, several successive soil deposits of
different colours and compositions, as well as palisade remains. The last campaign results pointed out that some of the soil
depositions correspond sometimes to the successive habitation levels from the BA. The first level of the wall consists of trod
den yellow clay, but in the C 1 10 square, where its interior slope goes up, it is overlapped by a fireplace (Pl. XXIV, 4,5).
Outside but close to the first level of the wall, other similar four fireplaces were found (Pl. XXIV, 3). At this Ievel severa!
Cotofeni type potsherds (Pl. XX, 8) were found. These fireplaces belong to the period between the first and the second Ievel
of the wall. Taking into account that during the anterior campaigns, under the first Ievel of the wall, remains of a complex
belonging to Coţofeni I were discovered, and the fact that the discovered pottery at the level of the fire places does not pres
ent characteristics which would permit its framing into a later period, it is unlikely - although not excluded - for the first Ievel
of the wall to belong to the Cotofeni culture.
The second level of the wall overlaps the cultural layer containing Ciomortan type pottery. In tums, a complex (L.7a)
belonging to the Ciomortan group perforates this level of the wall. Therefore, it must be admitted that there are at least two
Ciomortan habitation levels. The remains of a "fence" grasped under the L.7a, in A 1 8, A 1 7, C 1 7, D 1 7 squares (PI.l XXIII,
3) and the Complex 13 (Cmp. 13) correspond to the second level of the wall.
Tbe "interior fence" (Cmp. 15). Nearby the interior extremity of the wall, in square A 1 8, A 1 7, B 1 7, C 1 7, D 1 6, F 1 5,
G 1 5, G 1 4, H 1 4, H 1 3, 1 1 2, and I 1 1, with the length of 16 m, the remains of an "interior fence" (Pl. XVIII, 1 ), under the
shape of an arch, were uncovered. At the level at which it was found (in the gray soi! which contained BA ponery, at 0,7 - 0,9
m deep), it appeared as a band 0,3-0,5 m wide, oriented north-west - south-east (parallel to the wall's line). It was formed of
yellow soil mixt with stone boulders. Only in the square. A 1 8, A 1 7, C 1 7, D 1 7, on a 4,60 m length, this band was emptied.
It had the form of a ditch of 0,4-0,5 m wide. Inside it, a row of post-holes with 0,15 m diameter was followed (Pl. XXIII, 4).
The post-holes were perforating the eneolithic layer and the natural rock of the field (Pl. XXIII, 5), showing that the fence
belongs to the subsequent eneolithic habitation. In the square C 1 7 and D 1 6, this ditch was perforated by a pit (the Gr. no.5)
belonging to the Wietenberg culture. For now, we do not have enough data to chronologically attribute it more exactly.
Probably, the segment of a ditch with close similarities, observed in square A 1 5'-6', belongs to the same "fenee" (as it will be
seen later).
The Cmp. 13 represented a kind of a corridor, which crossed the defence wall (PI.XXV, 1). It seems that at first it was
used as a gate, and afterwards, as a ritual place (to see later).
The following layer of the wall overlaps the Cmp. 13 and it probably represents the result of the wall rearranging by the
bearers of the Wietenberg cui ture.
Then the Wietenberg level habitation follows. Four houses belonging to it were undiscov�red on the interior slope of the wall.
Concerning the layer which overlaps the Wietenberg cui ture houses, there are two possibilities: it either represents the
result of the soil sliding from the wall ridge, or it is due to the fortification rearranging in the dacian period attested by the
some isolated potsherds found in uncertain stratigraphical conte11:t.
Regarding other elements related to the defence wall, it is good mentioning that in the square L,M 1 4-6, under its ridge,
at about 0,5 m depth, in its yellow infilling background, a stripe in Iight brown hue was found. This probably represents the
remains of a ditch of the palisade (Pl. XXIII, 1 ). On the interior slope of the wall, in the square I,K 1 5,6, at about 0,5 - 0,9 m
depth two straight stripes appeared: the first one yellowish-white coloured, of 1,50 m wide, and the second one brown
coloured, 0,3-0,8 m wide, both arranged approximately perpendicular with the wall's direction. The Wietenberg culture hous
es (Pl. XXIII, 2) sectioned them. Because the research campaign stopped at this level, no certain opinion upon the role of
these stripes can be assumed yet. It should not be excluded that they represent remains of the wall's substructure.
The remains of some defence constructions were also found in the south margin of the settlement, where two rows of
stone clusters and a few post-holes were discovered. They suggest that the defence wall and the ditch surrounded the whole
settlement, but in its southem part, because of the pronounced slope, they slipped in the Remetea stream valley.
The defenee ditch in the north-eastem part was studied in the square A 1 1S-20 (Pl. XXI, 3). The ditch was dug in the natural
rock (Pl. XXIV, 1, 2) and it was about 2 m wide in its upper part and 1,6 m depth from the actual field surfaee (Pl. XXI, 4). It can
be stated that a field road periodically levelled by the bulldozer affected this part of the ditch, which diminished its initial dimen
sions. In the Iower part of the ditch's infilling, an amphora fragment of certain Ciomortan invoiee (Pl. III, 8) was discovered.
Other Ciomortan Group Complexes.
Tbe H. 7a, discovered in the 2000 campaign, was definitely researched. It was situated under the L7 (the Wietenberg eul
turc housc ) . It represented a slightly decpcncd in thc in terior slopc of thc dcfcncc wall co m plex (up lo 0,3 m). Il was an oval
irregu l ar formed pit, of 3,5 x 2 m, surroundcd by post-hnlcs (Pl. IT, 1 ) . In its infilling the Ciomortan type pottery, animal and
severa! human bone fragments wcrc fo u nd .
Tht: Ciomorlan type vestlges wttbln tbe wall. Undcr lhc houscs bclonging tu lhc Wicl cnbcrg cuhurc, al lhc wall'• in ternat
exlrcmily, thc irregu lar-shaped cavities appeared, with their infill similar to that of the L.7a, and containing Ciomortan type
pnttery (Pl. TI, 2).
Thas, under the L.8, :tmong the fragme n t s eharacteri�ric to thc Ciomnrt .. n ernu p . insiclc " n agglomcra t i on of potsherds,
in the square E 1 6, al 0,8-0,9 m dept h, an amphoreta appcared. It has speci fic decoration placed under the handles, and looks
like sume "parabolas" with their head down, infilled with pricks.
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Within the wall's infilling, under the L.9, in the square H 1 5, at 1,05 m depth, a bronze or copper awl was found. It is
square in section, with only one sharp end, and has 6,5 cm Iength.
Immediately under the L.9, in the square G 1 5, at 0,75 m depth, a silex arrow-head was found. It is triangular-shaped with
its lower pari concave and retouched margins.
The Complex 13 (Cmp. 13).
In 2001 year campaign, a corridor oriented south-north, crossing the interior slope of the wall was researched. After ali
the probabilities, in its southern end, the Cmp. 13 joined with H. 7 a. It was parlially overlapped and sectioned by three
Wietenberg complexes: L.7, its annexe and a pit (Gr.3). Inside the corridor's infilling, Ciomorlan (the Iarge majority of the
fragments) and Coţofeni (isolated fragments) type potteries were found.
The research pointed out that the Cmp. 13 is contemporary to the 2nd level of the wall, in a passage, intentionally Ieft in
it. It was flanked with pickets and posts on both sides. The Cmp. 13 crossed the wall on its exterior slope, and then, at 1,5 m
north to the ridge, it enlarged and joined with a row of post-holes placed parallel to the wall. At first, the Cmp. 13 was pro
bably conceived and used as a gale.
On the bottom of the corridor, under the wall's ridge, in a black ash layer, 5-7 cm thick, the remains of three burnt skele
tons were found: an adult and two children (Pl. IV, 1 ). Incinerated on the spoi, they were in crouched position with their heads
oriented norlh, towards the exterior of the settlement (Pl. XXVI, 1, 2). Ciomortan type pottery, broken, and a complete one
were found near the skeletons. Some potsherds were found under the human bones. Sometimes, the fragments from which
the vessels were restored had different colours, the proof of their second burning, after their breaking. 6 vessels were
restored: 2 amphoras, a jug, a bowl and 2 coarse pots with ridged surface (Pl. V, 1-6).
A deposit of burnt red coloured soil, thick of 0,8-1 m (Pl. IV, 2, 3; Pl. XXV, 2) was overlapping the skeletons. In its upper
pari, severa! flagstones in horizontal position, probably coming from the complex's roof were found.
It seems that initially, the corridor had and a utilitarian role: that of a gale. The entrance in the settlement lied at about
1,5 m norlh to the wall's ridge, where a post fence seems to have been constructed.
Afterwards, a ritual was practised here: above the bottom of the corridor, some beams were Iaid down, over which a wood
en construction covered by flagstones of small dimensions, was made. On the floor, three deceaseds were put down: an adult
and two children. Next to them, at least 6 complete vessels were set down. The whole construction, together with the
deceaseds was then set on fire.
The above remains can be seen as the evidence of a human sacrifice ritual, performed probably in the moment of the
settlement abandonment by the bearers of the Ciomortan group.
The Under Wall Bronze Age Habitation level.
In the square B 1 8,9, under the second level of the wall near its interior margin, some BA (Cimortan type?) potsherds
were found. AII of them were of coarse category, some of which with ridged surface (PI.XX, 2 - 5). At about 2 m norlh-east
from this place, in the square C,D 1 8, under the 2nd level of the wall, the agglomeration of 4 fire-places ( Pl. XXIV, 3) were
uncovered. At this level a few pot fragments of Cotofeni type where also found. It was observed that one of the fire places
situated more to the north in the square C 1 10, "was climbing" the slope of the 1st level of the wall (PI.XXIV, 4). Immediately
under it, the Cucuteni culture dwellings appeared.
The Ciomortan 'JYpe Pottery Discovered in the Cultural Layer, in Uncertain Stratigraphic Conditions.
Within the cultural layer, especially next to the defence wall, the agglomerations containing important amounts of Ciomorlan
type pottery, was found. The Ciomorlan type pottery, discovered in the 2001 campaign does not present different characteristics
as compared to the one discovered in the prior campaigns, mostly published. Among the few new elements, a two-handled ampho
reta with four "tablets" syrnmetric applied to the body, made of semi-fine fabric, grey in colour, can be mentioned (Pl. III, 6).
Wietenberg Culture HabitationIn the north-eastern part of the wall, on its interior slope, three surface rectangular houses, 0,3 m deep, belonging to the
Wietenberg culture (Pl. XXVII, 1) were uncovered. Together with the L.7 researched in the 2000 campaign, they formed a
straight row of constructions, stretched on the interior slope of the wall(PI. XXVII, 2), parallel with its ridge. Nearby the L.7
and L.8, 2 pits belonging to the same eul ture were researched.
The house 8 (L.8) was situated at 0,6m east-south-east from the L.7, in the square D,E,F 1 6,7,8, 0,5-0,8 m deep. lts norlh
east side was slightly affected by a narrow ditch, practised by Szekely Z. Unauthorised excavations performed here in the
spring of the 2001 year destroyed the west - south-west side of the L.8. The upper pari of the house (the closest to the wall's
ridge) was deepen up to 0,3-0,4 m (Pl. VII, 2). In its superior pari, the L.8 had the shape of a quasi-rectangular agglomera
tion of stones, pot fragments and (Pl. VI, 1 ), spread on a surface of about 4 x 3 m. After the stones were moved off, severa)
daub fragments with beam, pole and wattle prints remains of burnt beams, were found. Among them agglomerations of pot
tery (Pl. VI, 2) appeared. It must be noticed that on the side towards the settlement's precincts remains of wattle and daub
fragments were not discovered.
At the treading level (Pl. VII, 1), approximately in the centre of the house, there were 2 circular-shaped heaths, with 0,6
m in diameter, next to one another. Both of them were arranged on pavements made of stone and potsherds, their surfaces
clay-lined (Pl. XXX, 5).
After the house's infill removal, 8 post-holes were uncovered and emptied (Pl. XXVIII, 3). They had approximately cir
cular form, some of them with sharp bottom (g 3, g 4, g 6), and others with a straight one (g 1, g 2, g 5, g 7, g 8). They were
deepened at about 25 cm in the wall's infill. (Pl. XVIII, 1). Along the north-east side of the house, 5 post-holes were
researched, and 2 on its north-west si de. O ne of the holes (g 1 ), was situated in the norlh-west pari of the house. On the ESE
and SSV side, no post-holes were discovered.
Taking into account the post-holes positioning, as well as t h e records grouping, it must be concluded that the house was
quadrilalcral-shnpcd. wi th its NNE sidc oF a boul 4 m and the NV one, of aboul 2 m. As far as the house's wreck11ge surf11ce
suggcsts, Lhc ESE wall's lc nglh was ur ubuul 2,5 1 1 1 .
Within the housc, severa!

in situ) were found.

picccs, animal

bones and numerous polshcrds (sume o f them bclonging t o the vessels broken
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Copper ar bronzepiece:s: a fragmented blade (Pl. VIII, 2) and a discoidal plate from a needle (?) with rolled head (Pl. VIII, 1 ).

Bone pieces: a bead (Pl. VIII, 3) and a fragmented piercing (Pl. VIII, 4).
Stone pieces: a whetstone fragment (Pl. VIII, 10) and a convex oval-shaped grinder (L=23,3 crn; 1= 15,5 crn).
Bumt clay pieces: "stick heads" (Pl. VIII, 5, 6, 8), a disc with 4 perforation pears syrnmetric arranged, having one of its
sides decorated with an incised cross (Pl. VIII, 9).
The Pottery lnventory. The coarse pottery is represented by pot-vessel fragments decorated with simple (Pl. IX, 4) or alveo
lar bands (Pl. IX, 3). Sometimes, the pottery from this category is decorated on the body with an applied relief spiral (Pl. X, 3).
The pottery of intermediary category is made of polls and bawls. The polls are high-proportioned vessels with prominent
body, high neck and flaring rim. Usually, they are decorated on the shoulders with oblique or horizontal flutings or incised
lines. They are characterized by smootb or polished surfaces (Pl. IX, 6). Sometimes, the decoration formed of oblique incised
lines covers the rim (Pl. IX, 5). One of the polls distinguishes itself by its very thin walls, fine fabric and black smooth surface
(Pl. IX, 7). Among the bowls, the fragment of a double-lobed recipient can be mentioned. It is decorated on the rim's exte
rior with two parallel rows of imprinted triangles, which form a zigzag in the negative; on the rim's margin, the recipient was
decorated with incised x-es (Pl. X, 8). Another bawl was decorated with oblique incisions and flutings (Pl. X, 7).
The fine category of pottery is represented by a bowl with fine walls, prominent body and vertical rim, with a little handle
tight under it. On its both sides there are two perforations. It is richly decorated: in the lower part, a horizontal line is incised,
and under the rim four horizontal lines are incised, over them, small circles arranged into a horizontal row being imprinted
(Pl. IX, 2). It can be also mentioned a circular lid fragment, with perforations, decorated in the middle with "ear corn" inci
sions and with oblique ones on the margin (Pl. VIII, 7).
The tureens are represented by undecorated (Pl. X, 4) recipients with spherical body, slightly flaring rim and straight bot
tom. A sample is decorated in the upper part of the body with a narrow incised band, filled with oblique incisions, and in the
middle with a wide one, formed of oblique lines (Pl. X, 5). The jugs have spherical shape, rounded rim, slightly high handle
and straight bottom (Pl. IX, 1). A black double Iobed recipient, well polished, under which, half-circular handles are
arranged, is decorated on the rim and shoulders with oblique incisions (Pl. X, 6).
Of great importance are two Monteoru type handles fragments. One of them is simple saddle- shaped (Pl. X, 2) and the
other one is saddle-shaped with threshold (Pl. IX, 1). The latter one is decorated alike the MIC2 period samples from Moldavia,
i.e. with a band formed of two incised horizontal lines, a horizontal row with oblique pricks between them being observed.
Nearby the L.8, at 0,4 - 0,5 m deep, in the G,H,I,K - 4,5,6 square, a stone boulders agglomeration mixed with Wietenberg
type potsherds was uncovered. In fact, it covered the remains of two houses, respective L.9 and L.10.
The house no. 9 (L.9), was situated at about 0,8 m SEE from L.B and 0,6 m NVV from L.10. Under the boulder stones
agglomeration, at 0,6 m deep, the outline of the house (Pl. XI, 1; Pl. XII, 1) appeared. It was marked by the north-eastern
wall deepened in its interior slope (Pl. XII, 2), by the agglomeration of broken vessels and isolated potsherds (Pl. XXIX, 1)
as well as by wattle and daub fragments. On the bottom of the house, two circular clay-lined hearths were uncovered. One of
them was placed in the middle of the house, with 0,6 m diarneter. It was perforated by a post-hole, in its infill. remains of
bumt wood and clay (Pl. XXX 4) being observed. The second one was laid near the north-western wall of the house. It had
circular form, with 0,4 m diameter (Pl. XXX 1 - la).
After the house's infill removal, 6 post-holes (Pl. XXIX, 2) were uncovered and emptied, 5 ofwhich (g 1 - g 5), were situated
along the NNE side of the house, and one (g 6) on the ESE side (Pl. XVIII, 1). They were of fdifferent formes: oval (g 5),
oblonged (0,3 x 1,2 m) - g 2), circular (g 4, g 6), or irregular-shaped ones (g 1 şi g 3).
The post-holes positioning and the perirneter covered by the records, allowed the establishing of the NNE wall's length,
about 4 m, but that of the ESE side, of obout 1 ,5 m.
The L.9 inventory included a few pieces, a small number of animal bones, whole or broken pot vessels, as well as nume
rous isolated potsherds.
Pieces: a bone piercing (Pl. XIII, 1), a "planter" made of plough tail (Pl. XIII, 6); two "sickles" made of whetstone with
sharp edge (Pl. XIII, 3, 5); a burnt clay "stick head" (Pl. XIII, 2); two miniature clay vessels with globular body, short rim with
two perforations for hanging (rushlight?) (Pl. XIY, 1, 2).
The pottery from L.9 includes pottery fragments, decorated with bands in relief, notched or alveolate, the straight cut or
slightly rounded rim (Pl. XIY, 7), some of them handled (Pl. XIV, 6). The polls were made of semi-fine fabric and are repre
sented by fragments with high neck and flaring rim (Pl. XIV, 5). Fragments of jugs and cups (Pl. XIV, 8) were also found.
The 10 house (L.IO) was very close to the L.9. Under the stone boulders agglomeration in squares H,I,K 1 5,4,3 the house's
outline appeared. Its perimeter was marked by wattle and daub fragments, pot vessels broken in situ, as well as isolated ones
(Pl. XI,1; Pl. XXIX, 3). 1ts eastern margin was dug in the defence wall at 0,4 m deep from the actual surface (Pl. XIV, 2) and
it was parallel to the wall's ridge. At this level the complex's outline was squarish, of about 4 x 4 m. In its east-south-eastern
corner there was uncovered a small annexe marked by large stones, vertically placed (Pl. XI, 1). Inside it, two vessels were
found. They were made of coarse fabric and represented jaws badly burnt, broken in situ. Both of them were decorated with
an alveolar band under the rim (Pl. XVII, 7). Under them, a cylindrical lid made of black fine fabric, perforated with two
small holes symmetrically arranged on the margin, well polished, was also discovered. (Pl. XVI, 2).
After the house's infill removal, inside it 4 post-holes (Pl. XXIX, 4) were uncovered and emptied. 3 of them (g 1, g 2, g 3)
were situated along the NNE side of the house, but one (g 4) near the ESE side (Pl. XVIII, 1). The frrst (g 1), was dug in the
wall's infilling, at the 0,45 m depth; it was an approximateley oval-shaped one (0,5 x 0,7 m).
Just like for th e LJI and L.IJ, on t h e bottom, in t he middle of this house, two hearths wcrc found (Pl. XV , 1 ). Thc first onc
was situated south of it. It also hau a ci rcul ar form with a diameter of 1 , 1 m. In the wcst cm part of ils cl ay- l i ncd surFace
,

,

(Pl. XXX, 2), somc scratches, made by a k i nd of a coarse objcct were observed

(Pl. XXX, 3).
The second one was destroyed to some extent, only some parts of thc clay-lined surface bei ng presetveu. The hearth had
a circular Form with O,li m cliHmctcr.
Thc L.t O invcntory includcs somc picces, pot vessels, many potshcrus, anu animal bone fragmcnts.
rieces: a ceramic disc with four small hulcs symmctrically disposed, decorated on onc of its surfaces with an inciscd
"swast ika " and obliquc scratchcs on thc m argin (Pl. XVI. 5); a conical "stick hcad" (Pl. XVI, 6); onc fragment of whetstonc
"sickle" (Pl. X V I I I , il); onc fragment of lhc bune pl ate with three pe rfora t i ons (Pl. XVI, 3).
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The Pottery. The coarse category includes: a pot-vessel fragment with its exterior surface ridged, with a scratched button
pullcd from the vessel's rim (Pl. XVII, 3); a conical bawl with straight bottom and strong flaring rim (Pl. XVIII, 8).
To the intermediary category belong severa( polls fragments with cylindrical neck and flaring rim (Pl. XVII, 4, 5).
One of the polls has an oblique cut margin. It is decorated on the shoulder with a band in relief, covered by incisions dis
posed in a net. The same decoration is repeated on the rim's margin (Pl. XVII, 9). Another poli has a straight cut rim, decora
led with oblique scratches. Between the shoulder and the neck the poli is decorated with a band made of incised lines framing
a row of cells. The oblique flutings cover the shoulder (Pl. XVI, 6). To the same category, some lids also belong. One of them
has a holding button perforated through two openings arranged in cross, in different plans (Pl. XVI, 1). The other one is
decorated from its interior with oblique incisions (PI.XVI, 3).
The intermediary category includes jugs with slightly flaring rim and with overridden handles (PI.XVI, 1). The jugs are
decorated with oblique flutings (Pl. XVII, 2), but sometimes they have no decoration (Pl. XXVII, 1). A spherical tureen, with
straight cut rim and decorated on the shoulder with wide oblique incisions (Pl. XVII, 10) belonging to this category, can also
be mentioned. Ceramica fină, lustruită este reprezentată de o cană cu corpul sferic, gâtui răsfrânt, şi delimitat de corp cu trei
linii incizate orizontal (Pl. XVI, 7)
Other Wietenberg culture construction remnants. In the squares G,H,I,K 1 1 ,2,3 other Wietenberg surface remains were
found. There were preserved stone boulders agglomerations (Pl. XI, 1), remains of carbonised pickets, wattle and daub frag
ments, as well as fragmented pottery. Registered (attested) towards the end of the campaign, they were preserved, their
research being delayed for the 2002 campaign
The complete restoration of the three houses belonging to the Wietenberg culture is not yet possible, but some relevant
observations can be made. AII of them have been overlapped by stone agglomerations, suggesting their coming from the roof,
probably having the role to sustain the light material from which it was made. The prints on the wattle and daub fragments
suggest that the houses had the skeleton formed of beams thrusted in the ground and the walls made of pickets and knit daubs,
then clay-lined from the inside and outside. It must be observed that on the sides towards the settlement, no construction
remains were found. On the other hand, bcsides the four houses discovered until now, two fireplaces were discovered on the
interior slope of the defence wall. There cannot be said for sure the way in which the floor's houses were arranged.
Four pits (Gr. 4; 5; 6;7) researched in the 2001-2002 campaigns, also belong to the Wietenberg culture.
The pit no. 4 (Gr.4) was discovered in the square B,C 1 6-7 at 1,05 m deep (Pl. XXII, 1). It had an oval opening (1,9 x 1 ,4),
1,84 m decp. The pit got narrower towards the bottom. The pit inventory includes: the Wietenberg type pottery (Pl. XXII,
6-9), among which, it can be noticed some bawls fragments with Iobed margin, decorated under the rim with a scratched
hand, but on the shoulders with triangles formed of two circumscribed angular lines; near the maximum diarneter, the recip
ient was decorated with a hand formed of two horizontal incised lines, hachured with incisions as a net, having under it a hor
izontal row of small imprinted circles. In the pit, Eneolithic and Ciomortan type pottery fragments were also found.
The pit no. 5 (Gr.S) was discovered in the square C,D/6-7 at 1,2 m deep. It had a circular opening (1,5 m diameter) and
straight walls that got narrower towards the straight bottom. The pit was 2,15 m deep (Pl. XXII, 2). The infill - mixed soil,
burnt wood, bits of raw clay. The pit Inventory: one small stone hammer, probably from the Eneolithic, the Wietenberg type
pottery (Pl. XXII, 3-5).
The pit no. 6 (Gr.6) was discovered in square H/2 (Pl. XXXI, 4). Thc pit mouth was observed at 0,7 m depth. It had cir
cular mouth. At this level its diameter was of about 0,48 m and inside it Wietenberg pottery agglomeration had appeared.
The pit got narrower towards its straight bottom (Pl. XVIII, 1). It was infilled with black soil. The pit's dimensions were: Dg
0,48 m, Df 0,38 m, 0,4 m depth from the level of sterile soil. lnside the pit, there were found pottery fragments, arranged
very close to one another, so as it looks as a special deposition. The pottery includes: 6 fragmented vessels belonging to the
Wietenberg culture.
The pit no.7 (Gr.7). Only its eastem half part was rcsearchcd, that from the square G 1 1, 2. lts mouth was observed at the
0,56 m depth, where it looked like a spot of black coloured soil. The pit had circular mouth and got narrower towards its
straight bottom (Pl. XXI, 1). It dimensions were the following: mouth diameter - 2,5 m, bottom diameter - 1 m, depth - 1,6
m (Pl. XXI, 2). lts infilling represented black loose soil, in which at the 0,8 - 1,5 m depth, an imortant amount of bumt wood
appeared. The pit's inventory included the records from different prehistoric periods, the most recent of which were those
belonging to the Wietenberg culture.
The Complex no. 14 (Cmp. 14, The Wietenberg culture ?) was uncovered in the square H 1 1, at the 0,7 m depth. It inclu
dcd an oval pit (1,3 x 1,7 m). In its upper part two human skulls were found (no.l şi no. 2), one fragment of quem and an
entirc clay pot. Under these one human skeleton was situated (Pl. XIX, 1, 2; Pl. XXXI, 3). It is quite possible, that two
Wietenberg clay vessels situated, one of them 1,2 m SE , and the other 2,5 m NV from the pit, also belong to this complex.
The skull no. 1 was situated at 0,74 m depth. It laid with its facial part down. Next to it, one human humerus laid.
The skull no. 2 was situated at 0,4 m west from the skull no. 1, at 0,97 m depth. It was laid on the right side, with his facial
part towards south. Next, south to it, the human flcxed hand bones, were laid, so as the humerus was situated in front of the
mouth, but the forearm, on the skull. Over the hand, there stood an entire clay bowl, made of sandy fabric, 1. It has tron
conical body and short flaring rim. It is undecorated (PI.XX, 1). As far as this bowl does not show any specific features, its
cultural and chronological attribution is quitc doubtful.
Thc human skeleton was found at 0,25 m north from the skull no.l and 0,5 m north-east from the skull no.2, at 1 ,05 m
depth, inside the other pit specially dug for it. This pit an oval-shaped one (0,8 x 0,9 m). The pit's infilling contained black
solid soil, mixed with the remnants of burnt wood and clay, as well as with raw clay. The skeleton overlapped an eneolithic
complex. In the pit's infilling a good amount of eneolithic and transition period potsherds were found.
The ske le to n , a well prcscrvcd one, was la id in crouchcd position on its left side and oriented with its head towards cast
(Pl. XIX, 1 ) . ILs skull wus luid somcwhnt uppcr thnn the rest of the skeleton. It is to be mentioned that the verlebras from the
t:crvi<.:al part wcrc not in their an atomica! connection, but laid at about 20 cm from thc skull. AII thc othcr vcrtcbras as wcll
as othcr honcs werc in t h e ir normal anatomical conne.ction.
=

=
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The Wietenberg eulture pottery from Păuleni presents so clase similarities with that from Oarţa de Sus settlement, Turla
cemetery and others from the 2"' stage of this culture that its framing in the same stage of the Wietenberg culture (2"' after
N. Chidosan or A2 after N. Boroffka) seems obvious. The recent attributing of the Wietenberg level from Păuleni by M.Rotea
to the end of its 1• stage had among the arguments, the lack of spiral-decorated pottery. This reason - after the discovery in
the last campaigns excavations of some spiral-decorated pottery proved to be obsolescent. The discovery of the Monteoru
type pottery in a Wietenberg eulture house seems to confirrn the synchronism between Monteoru IC2 and the 2"' stage of the
Wietenberg culture.
As the recent research show, there is no certainty conceming the time period between the end of the Ciomortan habita
tion and the beginning of the Wietenberg one in the Păuleni settlement. On the one hand there is no evidence that the
Wietenberg habitation carne immediately after the Ciomortan one. On the other hand, the Wieteoberg habitation is coo
temporary to Monteoru IC2. In these conditions, it is not excluded for the Ciomortan one to date substantially earlier than
the IC2 stage of the Monteoru culture. It can be probably synchronised with Monteoru IC4 and outlined in the period very
clase to the eod of the Jigodin group.
Translated by Liliana Lazea

Valeriu Cavruc
Dan Lucian Buzea
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Pl. I. Păuleni Ciomortan. Planul general al aşezării 1 Pl. 1 Păuleni - Ciomortan Settlement. General Plan
·

a: şanţuri de apărare; b: teren mlăştinos; c: pădure de conifere; d: secţiunile practicate de Szekely Zoltan; e: secţiunile
practicate în anii 1999 - 2002: f: limita inlcrioarll a valului; 11:: puţ pen tru alimcnlamu cu upii po tnbi l ii o con1unei l'ăuleni; i:
coama valului; k: drum de câmp; 1: curbe de nivel.
a: .fortific"tion ditch; b: bog: c: fnm<t; d: trt!nches excavated by Szt!kely Z.; e: lrenches excavatt!d in 1999-2002; f Îlmer line of the
fortifica/ion 1mll; �: conectin� wail; i: ridge of the defence wall; k: field road; 1: contour Iim>.<.
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Pl. I l . 1. Pliuleni - Ciomortan. Cultura Costişa - Ciomortan. Cmp 7a
Il. Păulcni - Ciomortan Settlement. Costisa-Cinmnrtan Cullurf:. Cmp. 7a.
1 : p lan ; 2: ceramică din complex.

a: umplutura valului; b: ceramică; c: piatră; d: groapă de stâlp; e: conturul complexului.
1: Plan ; 2. Cmp. 7a Pnllery.
n: wn/1 Jnrtijiration infiii; b: pottery; c: stom:; d: post-lwle; e: Cmp 7a outline.
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Pl. III. Păuleni - Ciomortan. Cultura Costişa - Ciomortan

- Ciomortan Settlement. Costi$a - Ciomortan Cultu.re.
1 , 6 - 8: ceramică; 2, 4: silex; 3: us; 5: urunz (cupru)
1, 0-H: Pouery; 2, 4: jlint; 3: bone; 5: bronze (copper).

Pl. III. Păuleni
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Păulcni - Ciomortan. Cul t u ra Cos t i şu - Ciomortun: Cmp 13
Se/1/ement. Costişa - Ciomonan Cu/rure. Cmp. 13.

Pl. I V. Păuleni - Ciomortan

a: umplutura valului; b: ceramică; c: piatră; d : contu rul com p lexului; e: oase umane; f: scândură ar�ă; g: �trat vegetal;
h: bfirnă arsă; i: arsură; k: groapă stâlp; 1: unlplutur3 arsă la roşu ; m: umplutură galbenă pietroasă;
n: stratul de arsură de sub schelete.
a: wa/1 fortifica/ion inji/1; b: pottery; c: Stane; d: Cmp. 13 outline; e: human bumt bones; r bumt plank; f!.." arable level; h: bumt
post; i: burnl soi/; k: post-holc; 1: rcd coloured soi/; m: yellow soi/ mixed with snw/1 stones; n: blaek ash undcr human skelctons .
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Pl. V. Păuleni - Ciomortan. Cultura Custişa - Ciumortan: Cmp 13. Ceramică.
Pl. V. Piiuleni - l.iomortan Settlement. Cosfi$a - Ciomorlan Cu/ture. Cmp. 13. Pottery.
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Pl. VI. Păuleni - Ciomortan. Cultura Wietenberg L.S.
Selllemertl. Wictcnbcrg Cu/ture. House no. 8 (L. 8).
1 . nivel superior; 2 - nivelul de sub bolovanii de piatră:
a: umplutura valulm; b: ceramică; c: piatră; d: llplturll; e: conturul lucuinţd; f: fragmente de r�nlţll;
g: porţiuni distruse de braconieri; h : secţiunea V, practicată de Szekely Zoltan.
1 · house superior level; 2 · slones aglomeroticn undi!r level:
irtfill of the fonification wa/1; 1>: puttcry; c: stone; d: wattle and daub; e: hnuse outline; f grinder fragments;
l).' puri dc>troycd by the poaclzers; Iz: ln:nch IV cxcavatcr by S"fkely Z.

PL VI. Pău/eni - Ciomonan

a:
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Pl. VI I.

Păuleni - Ciomortan.

-

Cultura Wietenberg L.S.
House nn. 8 (T .. 8).

-

Pl. VII. Pllltleni - Ciomortan Sellfement. Wieten.berg Cu/ture.

1 - nivelul inferior; 2 - profil;
a: umplutura valului; b: ceramică; c: piatră; d: lipitură ; e: conturul locuinţei; f: sol vegetal;
g: porţiune d istrtusl!. de braconieri; h: secţiune practicată de Szekely Zoltan; i: vatră; k: sol din umplutura locuinţei.
1 house inferior level; 2 house sec/ion
a: fortification wal/ infi/1; b: poftei'}',' c: stone; d: wallle and daub; e: house outline; }:- arable soi/;
g: part dcslruycd by the poadwrs; Il: trench excavated by Szt!kely Z.; i: lleatth; k: house infill.
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Pl. VIII. PO.uleni - Ciomortan. Cultura Wietcnbcrg: L.8. Inventar.
Pl. VTTT. Puu/eni - Ciomortun Se/1/cmo:fll. Wi<·tenbt·rg Cu/tun:. Jlcmst• no. 8 (L. 8). lnn:fJiory.

1,

1 , 2: hron7. (cupru ?);

(

3, 4:

os; 5 - 9: ceramicfi; 10: gresie.
5-9: pottery; 10: whetstone.

2: bronze copper?); 3, 4: bo ne ;
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3

4

6

u

Pl. IX. P11uleni - Ciomortan. Cultura Wietenberg: L.8. Ceramica.
Pl. IX. Pt111leni - Ciomortan Settlement. Wietenherg CultufY.. H"u."' nu. /1 (T. . Il).
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Pl. X. Păulcni - C.iomort1m. LS. Ceramică.
Pt. X ffiuleni - CiomntliVI :ietdettii!IIL Wietenberg Cultwe. JJouse 110. 8 (L 8). Jbttely
l, 2: Cultura Monteoru; 3 - 8: Cultura Wietcnbcrg.
1, 2: Monteoru Cu/ture pottery; 3-8: Wietenbe�N Cu/ture Pottery.
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Pl. XI. Păuleni - Ciomortan. Cultura Wietenberg. 1. L.9, L.lO.

Pl. XI. Păuleni - Ciomortan Settlement. Wietenberg Cu/ture. House no. 9 (L. 9), House no. 10 (L. 10)

a: umplutura valului; b: ceramică; c: piatră; d: lipitură; e: conturul locuinţei; f: fragmente de râşniţă;
g: hârnă arsă; h: arsură; i: vatră.
a:fonijicalion

1. House no. 9; House no. 10.
wtiO infiU; b:pt.Jiitry; c.· >IVne; ti: wau/e and daub; e: IIOUSI! outline;f grirukrfmgmcrus; g: bumt wood;
h· bunu soil; L· heath
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Pl. XII. Păuleni - Ciomortan. C.'ultura Wietenberg:

Pl. XII.

Păuleni - Ciomortan Seu/errumt.

Wietenbcrg Cu/tun:.

nu 9 (L. 9).
.

1 - plan; 2 - profil.
a: umplutura valului; b: ceramică; c: piatră; d: lipitură; e: conturul locuinţei; f: fragmente de râşniţă;
g: sol vegetal; h: sol din umplutura locuinţei; i: 8JSură; k: sul steril.

1 - Plan; 2- Section.
a: a: fortification waD infill; b: JXXfel)'; c stone; d: wattle and daub; e: house oullinc;f grinderfiugmenls; � aroble soi/;
h· lwu..e infiO; i: burnt soi/; k: sterik soi/.
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Pl. XIII. Pău len i - Ciomortan. Cultura Wietenberg: L.9. Inventar.
Pl. XIII. Păulerd - Ciommtan Selll•-m.-m. Wir.tr.nherg Cultul't:'. Hou.ţr. 110. 9 (L. 9). Irwe11tmy.
1 : us; 2, 4: lut ars; J, 5: gresie;
7: corn de cerb.
1: bo11c; :.!, 4 : bumt clay; 3, .5: whetstone; 6, 7: unlll'r.

6,
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1
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9

Pl. XJ V. Păuleni - Ciomortan. Cultura Wielcnbcrg: L.9. Ceram ică.
Pl. XJv. Păuleni - Ciomortnn Setrlement. Wietenberg Cu/ture. 1/ouse no. 9 (L. 9).
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FI. XV. riiulrni : f;iamsrtim; �!!!!��{1 Wietenbcr�: L.lO.

- Ciomortan Settlement. Wietenhe'l: r.ulturc. House no. /0 (L. 10)
1 : plan; 2: profil.
u mplutu ra valului; u: ceramică; c: piatră; d: l ipitură; e: conturul locuin�ei; f: fragmente de râşniţă; g: arsură;
h: sol din um p lutura locuinţei; i: sol vegetal; k: vatrlt.
1 : Plun; 2: St!clinn.
a: a: a:fi:xtijicalion wa/1 injill; b: pottery; c: skme; d· waJtle and t.Umb; e: luxL'it! outline:f grindi!Tfragmcnl:.-�: /xurlt soi/;
h· house infJ/.; L· aroble soil,· k: lu:atth
Pl.

x�· Piiulerti
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Pl.

Pl. XVI. Piiulcni - Oomonun. Cultura Wit:Lc:nbcrg: L.lO.
XVI. Pauleni - Ciomortan Settlement. Wietenherg Culwre. House no. 10 (L. 10).
1, 2, 4 - 7: Ceramică; 3: ns; 8: gresie.

1, 2,

4-7: Pollery;

3: bone; 8: wh�rsrom:.
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Pl. XVII. Păuleni - Ciomortan. Cultura Wictenberg: L.lU. CcramicA.
Ciomortan �eulemenl. W;deiiBt'l! Culturo. f!OUJ€ nn. 10 (L: /0),

Pl. XVII. Păuleni -
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Pl. XVIII. Pil.uleni - Ciomorian . Euitura Wietenberg: L.R, L.9, L.lO: nivelul inferior; Gr.6, Gr.7, Cmp.l 4 şi Cmp. 15.
Pl. XV/li. Păuleni - Cionwrtan Settlement. Wietenberg Cu/ture. House no. 8; 9; 10 (L. 8i !::: 9j {giJ�j - {flftjfi{Jf L.fll�{. ţ'j!J JID.

lBr. 6). 7 (cr. 7). Cmp.

14,

cmp. 15.

a: umplutura valului; b: ceramică; c: piatră; d: groapă de stâlp; c: conturul locuinţei; f: groapă menajeră:
g: Cmp 15 ("gard interior"); h: Cmp 14; i: groapilc de stâlp in profil.
a.fortificati.on wull infi//; h: pollery; c: stone; d.· pust-!Jote: "' house outline; f: pil; g: Cmp. 15 ("inner Jence ");
h: Onp. 14; i: pnst-holes sections.
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Pl. XIX. Păuleni - Ciomortan. Cultura Wietenberg: Cmp 14.
Pl. XIX. Păuleni - Ciomorlan Sen/ement. Wtetenberg Cu/ture. Cmp. 14.

1: plan; 2: profil.

a: umplutura valului; b: ceramică; c: piatră; d: lemn ars; c: conturul complexului; f: fragmente de rll�niţă; g: sol vegetal;
h: sol din umplutura complexului; i: umplutură val cu bolovani de piatră; k: nivel eneolitic; 1: oase umane; m: steril.
1: Plan; 2: Section.
a: fortification wall infill; b: ponery; c: stone; d: bumt wood; e: house outline; f: grimler fragments; g: aroble soi/;
h: Cmp. 14 infill; i: defence wai/ stone bouuiers; k:eneolithic level; i: human bones; m: steril .miL
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Pl. XX . Păuleni

1 : din Cmp.
1:

rmp 14

-

Ciomortan. Ceramică 1 PL XX. Păuleni

-

Ciomortar1 Settlemellt. l'ottery.

14 - cultura Wictcnberg ?; 2 -5 : ccrnmidî de sub Cmp 7a 1 (Cost işa - Ciomortnn);
din umplutura valului
(de tip Jigodin ?); 7: cultura Wictcnbcrg; 8: cultura Coţofcni; 9: La lene dacic.
(Wierenberg Cu/ture ?); 2 - 5: below rhe Cmp. 7 a (Cosr�şa · Ciommturt}; 6: defence wa/1 ir�fi/1 (Jigvdm rype "!);

6:

7:

Wiercnberg Culture; 8: Corofcni Cu/ture; 9: Daclcm La Terte.
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Pl. XXII. Păuleni Ciomortan. Cultura Wietenberg.
Pl. XX/1. Păuleni - Ciomortan Selllement. Wietenberg Cu/ture.
1 .. Gr 4.

1. Pll· no. 4 (G,r; 4) ,· 2'·

5; :1 . 9 . ccramic!l (3-5: Gr 5; 6�9: Gr 4).
. no. 4).
n0· 5 (Cr.· ·5)•· 3 . 9: Pottery (3-5: Pll no. 5; 6-9: Pll

2. Gr
•n1·1
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Pl.

XXI. Piiuleni

· -· -

ni

- Ciomortan. 1 Pl. XXI. Piiuleni - Ciomona11 Sr.IIIPment.

�

J

1 , 2: Gr. 7 (cultura Wietenberg); ::1, 4: şanţ de apărare (cullura C'.ostişa Ciomonan).
a: umplutura valului; b: ceramică; c: piatră; d: lemn ars; c: sol vegetal; f: nivel epoca bronzului; g: stâncă natnrHiii;
h: sanlul de apărare; l: sol din umplutura şnnţului de apărare; k: sol din umplutura Gr. 7; 1: nivel cncolitic;
m : lentilă pă mân t gelben tasat; n: steril.
1,2: l'it 110. 7 (Wir.tP.nlwrg CrJitrJn-); 3, 4: Fortificatum Ditch (Costîşa - Ciomorta11 Cu/ture).
a: fonificatiotl wall injill; pollery; c: sto11e; d: burnt wuod; e: arable soil; f" Bronze Age lcvcl; g: natural rock; Il: fortificutioll ditch;
i: fortijicatioll ditch infiii; k: pit no. 7 infill; 1: eneo/ithic leve/; m: hard ycllow soi/: n: steril soi/.
·
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2

1

3

5
Pl.

XXIII. Păuleni - Ciomortan. 1

Pl. XXIII. Păuleni - Ciomortan Selllement.

1 : coama valului, car. L,M/4,5.6 - urme de palisadă (?); 2: val, car. K/5,6, dungi de la substructura valului (?); 3: Cmp. 1 5
( " )(ard interior"), car. A,D,C/7; 4: Cmp . 1 5 ( "gard iutl:rior" ), gropi d e st>ilpi; 5 : Cmp 15 după golirea definitivă.
1: furrijicariull wa/1 ridw·. L,M / 4, 5, (j - pali.mde wsriges (?); 2: fortijicariott wali, K 1 5, 6: ,,·uhsructun; wa/1 vc.,tig�s (?);
3: Cmp. T 'i ("inerfenc:,.. "), A, H, (.' / 7; 4: Cmp. T5 ( "ir111erjimce ") - post - ho/es; Cmp. 15 ajicr itt was dt'}initil•f'l)' ernptied.
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5

Pl.

X X I V.

6

Păuleni - Ciomortan. 1

2: şant de apărare - profil vestic; 3: S 1 , car. C,D/!l,9, 1 0, vt:Ln:-ruguri; 4: vatri'i-mg
5: vatră-rug suprapunând primul nivel al valului, dctaHu; 6; gro apă de st:l.lp, car.

1 : şant de apărare - vedere dinspre sud;

suprapunând primul nivel al valului;

Pl. XXIV Păuleui - Ciomnrtan Seulement.

l:l.C/10, perforând prim u l nivel al valu l u i .

/: fortifica/ion ditch - •·iew [rom .\Outh; 2 : fortijicution ditc:h - westan sul"; 3: Sl, C, D / 8, 9, 10, fire-place.ţ;
4: fire place ovedapping the fitst level of the fot1ification wull; 5. fire plan· m•tTlupping the first level of the
fonification wa/1 - detail; 6: post - holefrom B, C 1 10, perforating the first fc,·ct of thc forlijicalion wa/1.
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6

5
8 1 .0

Pl. XX V Păuleni - Ciomortan. Cultura Costişa - Ciomortan, C m p 13.
Pl. XJ.'v. Păuleni - Ciomortan Setllemeni. Coslişu - Ciom.orlun Cu/fure, Cmp. 13.
1: vcd<.:rc

d i nspre SE; 2: profilul martorului longitudinal, văzut dinspre n urd ; 3: partea allată la sud de profilul
partea aflată la nurd de p rn fi l u l lnngitudinal, se vede vasul n r. 1 : 5 : fundul Cmp 1 3, l a nord de

longi t ud i n a l ; 4:

1:

Soulh-eo�lern. vi�<w;
siluutet!

tWtlh

10

profi l u l longi tudinal; 6: locul de sub Cmp 1 3 .

2: Nonhem sidc of the longitudinal seclinn; 3: purt siluutt:tl. suuth l u the longitudinal section; 4: lhe si<le
Ihe lon!(lrudmal projile, vt·s.w·l m1. 1 is ·"""'; 5: houom of Ihc Cmp . 1.1; fi: place unda 1/w Cmp. 1.1.
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1

2

Pl.

Cmp 1 3.
!.iomot1an cu/ture. Cmp. 13.

Pl. X:XVT. Păulcni - Ciomort an. Cult ura Costi�a - Ciomortan:

XXVI.

Păuleni - Ciomortan Selllerrumt. Costişu -

1: schl:lctul nr. 1 si scheletul nr. 2, în partea de nord de profilul longitudinal; 2: mcn,IJrele i n ferioare
schclctului n r . l şi scheletul nr. 3, de sub m a rtorul longitudinal.

1: skeleton 110. 1 and skeleton 110. 2, north to the longitudinal section; 2: skeletons no. 1
zmdcr tltc longitudinal scction.
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1

2
Pl.

XXVII. Păuleni - Ciomortan. Cultura Wietenberg. 1 Pl. XXVJJ. Păuleni - Ciomortan Settlement.

Wietenberg Cu/ture.

1 : I ..R, 1 ..9, 1 .. 1 0, vedere dinspre sud; 2: L.8, L.9, L. l O, vedere dinspre sud-vest.
1: lwuscs no. 8, 9 and 1 0, southem l'iew ; houses no. 8, 9 mu/ 10, south-wesrcm vicw.

H3
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1

2

4

3

(i9mortan. Cul t u ra Wiclcnh<.:riJ. I ..R.
Ciomorlan Selllement. Wielenhrrg (."ultun•. Hmm· nn.

PL �Y!!!, !\iulyni

Pl.

XXVIII.

l'ăuleni -

8

(I .. H).

1 : dărân1ăturile 1ocutnţet; 2: d�râm:Hurile lncuinfci. d e t r� H u : �· d u rul inhiturare:-t driritmH i u rilor si demf H t l ..arc:.t vclrelor,
se observă gropile de sl:'tlpi de �uH incrc şi pavaj u l d,:, pietre de sub vatra n r. l ; 4: u m p l u t u ra val u l u i de sub locuinţă.
1: house mins ; 2: house mms, dl'tuil; 3: hmw· 110. 8 after its illfill displacemellt; 011 thi.� /evd 011e ca11 ohsen•e t!ze post-/w/es
and t!ze pan�mc/11 of rlzc !zcarlz; 3: fonificarioll infill u11der rlze lz ouse 110. 8.
R4
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Pl. XXIX. Păuleni - Ciomortan. Cultura Wietenberg. 1 -2: L.9.

Pl. XXIX Păuleni - Ciomortan Se/1/ement. Wietenberg Cu/ture. Houses no. 9(L. 9) and 10 (L. IO).

1 : dărâmăturile L 9; 2: L.9 după înlăturarea dărâmăturilor, se observă gropile de stâlpi de susţinere şi cavităţile

ele suh vetre;

]-4: ! .. 10

�i

anexă. ): dărâmăturile L. l O; 4: L. ! O după înlăturarea dărâmăturilor, se observă gropile

de sti\lpi ele susţi nere; 5: umplutură valului de sub L.9 şi L. l O.
1, 2: lwuse 110. 9; 3, 4: housr: no. 10. 1: lrouse 110. Q mins ; 2: house 110. 9 aftt:r its inji.l ldisplacement ; 011 this leve/ one ca11
observe the post-holes; 3: hou.se no. 10 n•ins; house no. 10 mins <1}ier ils inji/1 displ<�cemenl; 011 this level one can obse1ve
lhe pnsl-hnle.�; 5: fortiftcatioll wa/1 i11fill 1111der the houses 110. 9 a11d 10.
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1

1a

5

4
Pl.

X."XX.

Păuleni - Ciomortan. Cultura Wietcnberg.

1 Pl.

X:I<(X. Păuleni -

Ciomnrtan.

Settlement. Wietenberg

Cu/ture.

2-3: vetre <.lin L. l O; 2: vetrele nr. 1 şi 2; 3: vmra nr. 1 , detaliu, se
pc suprafuţu vclrci. 4: valru 11r. 2 din L.9, per(orală de o groapă de stâlp. 5 : vetrele nr. 1 şi 2 din L.8.
1-la: heath 110. 1 from L. 9. 1: above view ; 2: sectio11; 2 - 3: hearhes from L. 10; 2: lteathcs no. 1 and 2; 3: heath no. 1, dela il 
Oile can obse1ve its striated swfacp; 4: lr ea th 110. 2 fmm L. 9, peTfornted by a posr !tofe; 5: heathes rw. 1 ami 2 j'rum L. 8.
1 - 1 a: vatra nr. l <.lin L.9. 1 : vc:<.lcn.: <.le sus; la: sc:ctiunc.

observă serij c l i lurilc

www.cimec.ro / www.mncr.ro

Noi cercetări privind epoaca bronzului. . .

1

3

6

5

Pl.

XXXI. Păuleni - Ciomortan. 1 Pl.

XXXI. Păuleni - Ciornortan Settlernent.

Cmp 15 ("gard interior"), Gr. 7; 2. S I, car. G,H,I,K 1 1-6, vcder<:o
nord, se observă: Cmp 1 5 ("r,ard inlcrinr"}, Cmp 1 4, r.r. fi, şi " Gr. 7; 3: Cmp 14 s; 4: u m pl u l ura G r. 6;
5: S 1, l'ar. G , l l,l,K/1,2, vedere di nspre vcsl, se ohscrvii Cmp 15 ("gard interior''), Cmp 1 4, Gr. 6, şi a Gr. 7. 6: S T,
car. G,I I,/1 - 6, n.ivelul steril şi Cmp 15, vedere dinspre sud.
1: S.l, G,H,/,K 1 1,2, custcrn l'iew ; om: can observe: Cmp. 15 ('innerfence"), pit no. 7 ((;r. 7); 2: S.l, G,H,J,K I l - 6, northem
1: S

1, car. G , H , I , K/ 1 ,2, vedere d i n�pn,; est, SL' observă:
dinspre

viru·;· auc mu a/umr: CrHJJ. 15

("innrr jtnn:"), }Jil 110. 7 (Gr. 7), Cmp. U, pil no. 6 (Gr. 6);' J: Cm}J. N.= 4.= pil JW. 8 infill.' 1' II!
�·, l f 1

1

-

6.

sr�..·n'h· soi/ h•,)cl and

C"'P. 15, �uu /Ju:rn ''it:w .
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VALERIU CAVRUC, DAN BUZEA

1
LJ
Pl. XXXII. Piiulcni - Ciomortan. Cultura Wietenbcrg. L.IO. Ceramică. / Pl. XXXII. l'dulcni - Ciomonan Serrlemenr.
Wictcrtherg Cu/ture. House 110. /0. PottCI)".
Provine din pavazul vetrei 2 1 From hearth no.2 pavement.

1:<8
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