ASPECTE PRIVIND CULTURA OTOMANI

DE
IV AN ORDENTLICH

Studiul de faţă reprezintă o continuare organică a unor lucrări mai
vechi. care au avut drept scop prezentarea unor aspecte ale culturii Otomani din epoca de bronz. In esenţă articolele precedente au avut drept
scop prezentarea: sistemului de construcţie şi amplasarea a locuinţelor 1 •
sistemul de amplasare şi de construcţie a fortificaţilor 2 • probleme cronologice interne 3 • problema ariei de răspîndire a cuilturii 4 • In studiul de faţă
intenţionăm să abordăm două aspecte rr,ai puţin cunoscute şi cercetate.
anume ocupaţiile precum şi interferenţele şi sincronismele cu alte culturi.

A.

Ocupaţii

Penlru stabilirea diferitelor ocupaţii practicate de triburile purtătoare
a culturii Otomani, ne stau la dispoziţie o serie de mărturii arheologice
care. interpretate în adevărul lor sens. ne furnizează unele elemente extrem de utile şi edificatoare.
De la bun început intenţionăm să atragem atenţia asupra cîtorva probleme
de ordin general, şi anume. în ansamblu nu s-a putut sesiza nici într-o
aşezare cercetată pînă în prezent o specializare într-un anumit domeniu.
fapt ce ne-a determinat să afirmăm că în gneral toate aşezările îşi satisfăceau pe plan local necesităţile cotidine. Totuşi se pare că o excepţie de
1 Or de n t Ii c h, I., Anordung und Bau der Wohnungen im Rahmen der Otomanikultur in Rumanien, Dacia, N.S., XII, 1968, p. 141-153.
2 Or de n t Ii c h, I., Probleme der Befestigungsanlagen in den Siedlungen der
Otomanikultur în Deren Rumanischen Verbreitungsgebiet, Dacia, N.S., XIII, 1969,
p. 457-474.
3 Or de n t Ii c h, I., Die Chronologische Gliederung der Otomanikultur auE
dem Rumanischen Gebiet und ihre Wichtigsten Merkmale, Dacia, XIV, 1970,
p. 84-97.
~ Or de n t I ic h, I., Aria de răspindire a culturii Otomani de pe teritoriul
României, Marmaţia. II, Baia Mare, 1971, p. 19-35.
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la această regulă ar putea-o constitui confecţionarea uneltelor din bronz.
!n perimetrul culturii Otomani au fost descoperite numeroase depozite
de bronzuri, contemporane cu finalul fazei II şi cu faza III 5 ·şi care aparţineau cu siguranţă purtătorilor acestei culturi. În schimb în aşezările
cercetate exceptînd cîteva tipare singulare ca de exemplu Otomani ,,Cetă
ţuia", ,,Cetatea de pămînt" şi Sîntion, care denotă o activitate sporadică în
domeniul prelucrării bronzului, acestea au fost lucrate. probabil în ateliere
centralizate de mare capacitate, care ajungeau în urma schimburilor în
aşezările respective.
Credem că tot pe baza schimbului ajungea în a'jezări şi sarea. deoarece unele aşezări - în fond marea lor majoritate - sînt situate la distanţe relativ mari de aceste zăcăminte. Acelaşi drum trebuia să fi fost
luat şi de materia primă întrebuinţat drept degresant în pasta ceramicii
(anume mica), a cărei exploatare posibilă se poate situa în două puncte diferite - Munţii Meseşului şi zona munţilor din jurul localităţii Ciucea.
In rest aşa cum am mai menţionat, cerinţele şi nevoile erau satisfă
cute în întregime în cadrul aşezărilor.
Desigur capitolul cel mai important al ocupaţiilor din această perioadă era cel al satisfacerii nevoilor de procurare a hranei. In acest sens pe
primul plan se situiază indiscutabil agricultura şi creşterea vitelor. Sedentarismul evident al acestei populaţii - pentru o mare parte din istoria
sa - dovedită cu siguranţă prin investirea unui cuantum uriaş de muncă
în executarea fortificaţiilor şi contextul geografic deosebit de favorabil,
au permis dezvoltarea acestor două ramuri de producţie, fără ca să putem
stabili nici măcar cu aproximaţie preponderenţa uneia faţă de cealaltă.
Agricultura în general este documentată, fără excepţie, în toate aşe
zările, prin uneltele de os lucrate cu predilecţie din coarne de cerb avînd în ansamblu un repertoar foarte restrîns, putem afirma chiar stereotip: brăzdare, săpăligi şi sule. In schimb nu numai în cultura Otomani,
dar în am:.amblul epocii bronzului Carpato-Dunărean, nu cunoaştem unelte specifice ca de exemplu brăzdare de bronz. Abia la sfirşitul fazei
II şi cu preponderenţă în faza a III-a, apar primele unelte de bronz, legate
indiscutabil de agricultură şi anume secerile, ce-i drept descoperite în număr mic în aşezări (exemplu în aşezarea .,Cetatea de pămînt" de la Otomani, au fost descoperite numai două exemplare). In rest uneltele sînt lucrate pe mai departe din materia primă tradiţională a epocii anterioare.
păstrînd formele vechi, fără modificări esenţiale. In această situaţie avem
de a face probabil cu o agricultură relativ rudimentară, dar datorită condiţiilor climaterice şi ansamblului geografic, destul de eficace, privită sub
planul rezultatelor obţinute satisfăceau necesităţile. Ce fel de plante se
cultivau este foarte greu de stabilit, deoarece numai în cadrul aşezării
" Rusu, M., Die Verbreitung der Bronzehorte in Transilvanien von ende der
Bronzezeit in die mittlere Hallstattzeit, Dacia, N.S., VII, 1963. p. :.!04 şi urm.
u Berci u, D., Zorile istoriei în Carpaţi şi la Dunăre. p. 140.
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„Cetatea de pămînt" a fost posibilă analiza unor seminţe, determinate ca
aparţinînd speciei Triticum aestivum L7. Alte indicaţii în acest sens ar fi
resturile de păioase întrebuinţate drept degresant, cu predilecţie în lutul
destinat pereţilor locuinţelor, dar în măsură mai mică înterbuinţat în degresarea lutului din care se lucrau vase. Se poate afirma cu siguranţă.
chiar pe baza acestor dovezi relativ sumare că agricultura la triburile
purtătoare ale culturii Otomani se practica pe o scară valabilă, în toate
ase zările.
· Creşterea animalelor domestice, pentru hrană în primul rînd. pe baza
documentaţiei arheologice, este semnalată în toate aşezările săpate de noi,
acestei probleme i s-a acordat o importanţă minoră, autorii mărginindu-se
a aminti ,.numeroase resturi osteologice aparţinînd unor animale domestice şi sălbatice". Totuşi, pe baza analizelor osteologice efectuate în aşe
zările de la Săcuieni, Sălacea, Roşiori (aparţinînd fazelor I şi II) şi Otomani ,.Cetatea de pămînt" (aparţinînd fazei III), încercăm să stabilim un
punct de reper pentru viitoarele cercetări. Nu putem fi siguri. dacă aceste
repere vor putea fi general valabile, pentru întreaga cultură Otomani, deoarece toate aceste aşezări amintite, fiind amplasate într-o zonă geografică relativ restrînsă (Valea Erului), condiţiile generale fiind aceleaşi,
poate că în alte condiţii de mediu preponderenţa unor specii se schimbă.
Dar acesta va putea fi lămurită doar în viitor, cînd şi acestei probleme i
se va acorda atenţia cuvenită.
Indiscutabil, în creşterea animalelor domestice, ca volum pe primul
loc se situează creşterea cornutelor mari. Edificatoare în această privinţă
sînt următoarele date statistice 8 .
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Urmează ca procentaj porcul domestic (Sus scrofa domesticus)
ovicaprinele (Capra hircus şi Ovis aries L.).
7

şi

Analizele de laborator au fost efectuate de Conf. Univ. Dr. F. Nagy de la
dat următoarele rezultate: cariopsele analizate
L, rezultatele măsurătorilor biometrice lung
6,42 X lăt. 3,41 X gros. 3, 19.
8 Analizele materialului osteologic provenit din „Cetatea de pămînt" au fost
efectuate de Conf. dr. S. Hai mov ici, cele provenite de la Sălacea, Săcuieni,
Roşiori, în totalitate au fost efectuate de T. J urc sa k.

Babeş-Bolyai din Cluj şi au
aparţin speciei Triticum aestivum

Univ.
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Creşterea

cabalinelor şi a dinilor. deşi documentată prin resturi osnumeric în toate aşezările o cantitate neînsemnată.
O curiozitate ce merită a fi consemantă este descoperirea unei mandibule
ele pisică domestică (Felix catus) în aşezarea de la Roşiori.
In scopul procurării hranei, \'Înătoarea în ansamblu ocupa un loc secundar. Dar pe baza statisticii de mai jos. se poate observa totuşi că ea nu
reprezintă o cantitate neglijabilă. Cele mai frecvente specii vînate pe baza
analizelor efectuate sînt cervideele (Cervus elaphus L. şi Capreolus capreolus L.) şi mistreţul (Sus scrofa ferus).
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Datele de mai sus of eră cit ev a puncte de reper - credem noi - deosebit de interesante. In toate aşezările în vînarea ovicaprinelor, preferinţele se îndreptau spre specia Cervus elaphus L. Acest fapt sigur se datohttps://biblioteca-digitala.ro
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nu numai masei mai mari de carne oferită de acest animal, ci şi pentru coarnele sale, care furnizau una din materiile prime principale pentru
unelte, în special pentru agricultură. Deşi din cele 4 aşezări prezentate de
noi, numai una aparţine fazei III (,,Cetatea de pămînt"). totuşi cu rezervele necesare, putem afirma că, scăderea bruscă a numărului cervideelor
vînate, se datoreşte faptului. că populaţia nu mai avea nevoie - ca în
fazele precedente - de materia primă pentru unelte, furnizată de această
specie. Fapt dovedit de altfel şi de numărul cu mult mai redus de unelte
de os. Această stare de lucru pare absolut normală dacă ne gîndim că în
faza a III-a - în fond finalul epocii bronzului - uneltele din bronz înlocuiesc treptat pe cele executate din materiile prime tradiţionale -piatra şi osul-.
In schimb mistreţul, în aşezarea aparţinînd fazei a III-a. se găseşte
semnalat într-un număr dublu faţă de cele din aşezările din faza I şi II,
probabil drept urmare a perfecţionării armelor întrebuinţate pentru vînat.
Dar vînătoarea nu avea unicul scop procurarea hranei, ci era practicată şi pentru obţinerea unor trofee ce în majoritatea cazurilor erau transformate în piese ce intrau în compunerea unor coliere. Dintre animalele
vînate în acest scop amintim castorul (Castor fiber L.). ursul brun (Ursus
arctos L.), lupul (Canis lupus).
O ocupaţie secundară, dar deloc neglijabilă, datorită mediului geografic specific, o constituia pescuitul. Normal că datorită friabilităţii oaselor de peşte. acestea nu s-au păstrat decît în cazuri extrem de rare, dar
totuşi sînt semnalate în aşezarea de pe „Cetatea de pămînt", unde s-a
reuşit să se determine 3 specii (ştiuca, crapul şi somnul). Tot în legătură
cu această îndeletnicire, este interesant de semnalat existenţa în depozitul
de bronzuri de la Galoşpetreu (Br. D), al unei undiţe de mărime medie\
cit şi existenţa aproape în toate aşezările cercetate a greutăţilor de plasă
lucrate din lut.
In toate a~ezările aparţin în el culturii Otomani, sînt documentale arheologic toate îndeletnicirile obişnuite ale epocii bronzului. Şlefuirea pietrei, uneltele obţinute din os, torsul şi ţesutul sînt amplu reprezentate.
Intenţionat am lăsat la urmă una din cele mai prodigioase activităţi şi
anume aceia .a obţinerii ceramicii. Intr-adevăr în fiecare aşezare aparţi
nînd acestei culturi (indiferent de fază), s-a găsit o imensă cantitate de
ceramică. In acelaşi timp este interesant de remarcat faptul că marea majoritate a ceramicii aparţine aşa-zisei ceramici de factură fină şi numai
o mică parte ceramicii de „uz cotidian". Această evidentă grijă în prelucrarea ceramicii denotă, în ansamblu, simţul estetic extrem de dezvoltat
al acestei populaţii. In acelaşi timp este evidentă tendinţa de a imprima
ceramicii o armonie ce izvoreşte pe de o parte din echilibrul perfect al
dimensiunilor componente şi decorarea lor fără nici o justificare funcţia0

Depozitul de obiecte de bronz de la
zeului din Oradea.

Galoşpetreu
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naJ;1. Credem că acest fenomen ce se cristalizează şi se perfecţionează pe
parcursul evoluţiei culturii, izvoreşte în primul rînd din nevoia de a imprima pieselor neate o estetică proprie. ce este de altfel în perfectă concordanţă cu epoca istorică în care au fost concepute. In acelaşi timp un
Japt curios ce s-a putut sesiza. este receptivitatea acestei populaţii faţă
de ele:nen tele de decor ale altor culturi. Fenomen ce pare a fi în flagrantă
contradicţie cu spiritul extrem de recalcitrant manifestat faţă de pătrun
derea faptică a populaţiilor străine în zona lor de dominare.
Un fapt ce merită a fi consemnat tot în legătură cu producerea ceramicii este că nicăieri în literatura de specialitate referitoare la cultura
Otomani, şi nici în cadrul cercetărilor noastre pînă în prezent, nu au fost
descoperite cuptoarele de ars vasele. De existenţa acestora sîntem convinşi,
dovadă, pe de o parte cantitatea impresionabilă de ceramică descoperită,
cit şi arderea extrem de ,îngrijită, în special a ceramicii de factură fină.
Singura explicaţie ce ar fi verosimilă că, aceste cuptoare au fost amplasate - probabil pentru a preveni incendiile - în afara aşezărilor. la distanţe relativ mari, iar în cadrul sondajelor intreprinse în exteriorul aşe
zărilor, nu au fost deocamdată descoperite.
Nu putem încheia acest capitol. fără a aminti de munca uriaşă ce au
depus-o în marea majoritate a cazurilor, populaţia din aşezările culturii
Otomani pentru amenajarea şi fortificarea aşezărilor. In acest sens este
suficient să amintim că fortificaţiile executate, cu precădere în aşezările
de tip promontoriu, se situează ca dimensiuni pe primul loc în epoca bronzului din aria Carpato-Dunăreană.
In acelaşi timp construcţia locuinţelor, în exclusivitate de suprafaţă,
necesita, pe lingă un cuantum mare de muncă şi o serie de cunoştinţe care.
pe parcursul evoluţiei culturii, se îmbogăţesc treptat. Este suficient. credem, să amintim sistemul izolării locuinţelor împotriva umidităţii, metodă
necunoscută în faza I, ca apoi treptat în faza II să se extindă, iar în faza
I II adăugindu-i-se noi elemente, ca de exemplu izolarea primului nivel
ele locuinţe de „Cetatea de pămint" cu un strat artificial creat special în
acest scop. In acelaşi timp ridicarea locuinţelor de mari dimensiuni clin
faza III (ne gîndim în primul rînd la locuinţa mare din centrul aşezării
ele pe „Cetatea de pămint") a fost posibilă numai pe baza unui îndelungat
experiment, în ceea ce priveşte amplasarea şi dimensionarea grinzilor şi
stilpilor de susţinere a acoperişului. Montarea stilpilor auxiliari din şirul
central (din locuinţa amintită mai sus). dovedesc şi ele cunoştinţe temeinice - chiar dacă nu teoretice - empirice de rezistenţă.

B.

Interferenţe şi

sincronisme cu alte culturi.

Cu toate că în repetate studii, am atras atenţia asupra faptului că,
această cultură s-a dovedit extrem de recalcitrantă faţă de cele din zonele
vecine,

totuşi

materialul faptic, nu ne permite
https://biblioteca-digitala.ro
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în sensul unei izolări depline, fapt ce ar Ii chiar în flacu întreaga ambianţă istorică în care a evoluat cultura

Otomani.
Desigur pe parcursul evoluţiei sale - clupă părerea majorităţii cercetătorilor relativ lungă legăturile şi interferenţele cu zonele adiacente
nu au avut întotdeauna aceiaşi intensitate. Pe baza materialului ce ne stă
în prezent la dispoziţie, credem că în faza a II-a, care constituie de fapt
într-un fel apogeul culturii, reprezintă perioada de maxime contacte cu
zonele vecine. Fapt explicabil, deoarece această fază - corespunzînd epocii mijlocii a bronzului - este perioada unei relative linişte în istoria întregului Bazin Carapato-Dunărean, ceea ce a facilitat, desigur, în mare
măsură aceste contacte.
Pentru faza I, interferenţele culturale, atît în ceea ce priveşte prezenţa culturii Otomani, în contextul altor culturi cit şi prezenţa acestora
în mediul Otomani, este mai greu de stabilit. Acest fapt este explicabil
într-un fel deoarece cultura Otomani avînd decorul, preponderent pentru
această fază, striul şi creasta de cocoş în relief, frecvente în acelaşi timp
şi în culturile limitrofe, în ,special la cele situate în Cîmpia Panonică sînt
foarte greu de diferenţiat. Ne gindim în primul rind la grupele culturii
Zok-Mako şi Nyirseg 10 , la Toszeg in nivelele corespunzătoare fazei I
Otomani11, cultura Nagyrev 12 , cit şi cultura Hatvan 13 • In privinţa acestei
din urmă, este de remarcat faptul că elementele decorului ·striat persistă
şi în etapa contemporană cu faza II Otomani, unde in perioada similară
a fost definitiv abandonată. De asemenea, acelaşi decor îl găsim - chiar
dacă nu atît de frecvent şi în cultura Wietenberg 14 , Periam 15, Schneckenberg16, - cu predilecţie creastă de cocoş-. Din aceste motive este foarte
greu de stabilit dacă, este ·cazul unor înterpătrunderi, sau sîntem în faţa
fenomenului de adoptare concomitentă al aceluiaşi motiv ornamental.
Din motivele de mai sus ne rezumăm numai la prezentarea elementelor sigure etnice străine, cunoscute în faza I Otomani.
Prezenţa culturii Vucedol prin grupul său Nyirseg - este atestată în mai multe aşezări, cum ar fi cea de la Sălacea, Săcuieni, nivelul

°

1 K alic z, N., Die Fri.ihbronzezeit in Nordost-Ungarn, Budapest, 1968, pt.
CXXVII/4b, 6a, 6b, 7a, grupul Mako, pi. CXXVII/3a, 5a, 5b, grupul Nyirseg.
11 M o z soli c s, A., Die Ausgrabungen in Toszeg im Jahr 1948, Acta Arch., 2,
1952, pl. XVI-XXVIII.
12 Bon a, I., Clay models of Bronze Age wagons and wheels in the Middle
Danube Basin, Acta. Arch., 1960.
i:i K alic z, N., Fruhbronzezeit ... , pl. CXXVIII/2a3, 2b2, Zel, 2c2, 2al.
14 Pentru aşezarea de la Derşida vezi C hi di o ş an, N., Beitrage zur kenntnis
der Wietenbergkultur im Lichte der neuen Funde von Derşida, Dacia, N.S., XII,
1968, pl. 6/ 1, 2, 5, 6, 10; pentru dealul Wietenberg, Horedt, K., Seraphin, C.; Die
Prăhistorische Ansiedlung auf dem Wietenberg, bei Sighişoara, Schiissburg, Bonn.
1971, pl. 20/5, 12, 21/5, 11, 14.
1.; Ros k a, M., Asatâsok a perjâmosi Sânchalmon, Fr. K., 39,
fig. 8/1, 2,
fig. 22/1-3, 8, fig. 43/3, fig. 44/1, 2.
rn Pro x, A., Die Schneckenbergkulture, pl. IX/2, 5, 6, pl. XIV/4, 7, 9.
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inferior 17 , Medieşul Aurit 18 , cit şi în cimitirul de la Ciumeştirn. In afară
de aceste prezenţe sporadice, este de remarcat faptul că tipul de vas cu
proeminenţe ascuţite pe suprafeţele interioare, este prezent într-un număr sporit în aproape toate nivelele aşezărilor Otomani I (Sălacea. Să
cuieni, Roşiori, Otomani „Cetăţuia"). Acest tip de vas a fost preluat de
purtătorii culturii învecinate Hatvan, unde spre deosebire de cultura Otomani continuă să persiste şi în1.r-o fază ulterioară.
Un caz cu totul special este prezenţa unor elemente ale culturii
Schneckenberg în mediul Otomani. In nivelul corespunzător subfazei Ib
de la Sălacea, apare vasul fructieră, avînd drept ornament o reprezentare
fitomorfă în relief, dispusă în 4 registre succesive pe peretele exterior.
Acest tip de vas este de certă tradiţie badenoidă, unde respectiva formă
este frecvent întîlnită, în special în descoperirile din bazinul mijlociu al
Dunării 20 • Probabil din această cultură au fost preluate ulterior de purtătorii culturii Nagyre-v 21 . Acelaşi tip de picior apare şi în cultura Unetice în Moravia, preluat probabil direct de la populaţia Nagyrev 22 , şi tot
pe aceeaşi filieră de purtătorii culturii Otomani. în schimb în toate culturile amplasate la vest de cultura Otomani, care a preluat această formă
- ne gîndim la culturile Nagyrev şi cultura Unetice - , decorul de pe
vasul de la Sălacea este necunoscut. În schimb acest decor apare pe un
fragment de vas de la Schneckenberg 2 :1 în nivelul A. Probabil că avem
de a face cu o combinaţie de împrumut din mediul Nagyrev - forma şi mediul Schneckenberg decor - , transpus într-o singură piesă.
In privinţa prezenţei culturii Nagyrev în mediul Otomani, este foarte
greu de luat o poziţie, întrucît ceramica celor două culturi se aseamănă în
aşa măsură încît este practic foarte greu de separat. In acest fel ne rezumăm, totuşi, a aminti că autorii săpăturii de la Medieşul Aurit. lasă să
se întrevadă posibilitatea prezenţei în aşezare a unor elemente aparţinînd
eul turii N agyrev 24 •
O situaţie identică celei de mai sus prezintă şi interferenţele intre
cultura Otomani faza I şi începuturile culturii Hatvan. Acestei culturi îi
putem atribui în mod cert un singur vas descoperit la Săcuieni în nivelul
17 Materialele inedite ale acestei săpături, efectuată în anul 1972, se găse')te
în muzeul din Săcuieni.
18 Bade r, T., Dumitra ş cu, S., Săpăturile arheologice de la Medieşul .\urit
de tip Otomani, Materiale, IX, 1971, p. 130.
rn Or de n t 1 ic h, I.. K ac s â, C. Cimitirul din epoca bronzului de la Ci urneşti, SCJV, I, 1970 p. 53. fig. 2/6.
20 Bane r, I., Die Pecele Kultur, 1956, pl. XCII/16, XCV/32, C/13.
21 K a 1 ic z, N., Korabronzkori hamvasztasos temetkezesek Alsonemedi hatariban, At, 2, 1957, p. 131.
22 Ha j e k. L., Kleine Beitrăge zur Kenntnis der Aunjetitzei Kultur, PA, ·1-1.
1953, p. 209, pl. 5/3-8.
23 Pro x, A., Die Schneckenbergkultur, pi. X/1, în special şi fig. 2 asemănător
2" Bade r, T., D u mitra ş cu, S., Săpăturile ... , p. 130.
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apar 1inînd fazei I. Acesta avînd o perfectă analogie cu un vas descoperit
în aşezarea Hatvan de la Galgomacsa (R. P. Ungaria)i.,_
In fine cultura Periam este semnalată ele D. Popescu la Socodor, printr-o toartă lunată şi fragmentul unui vas suspendat 21 ;_
Din cele prezentate reiese că în această fază primară a culturii Otomani, contactele cu culturile vecine erau extrem ele limitate. am putea
afirma cu totul întîmplătoare. Spre deosebire ele această stare de fapt, în
faza imediat următoare - faza Otomani II - asistăm la o prezenţă relativ
masivă, atît a altor culturi în mediul Otomani cit şi prezenţa acesteia în
culturile limitrofe.
La Sălacea a :fost descoperit o ceaşcă în nivelul 2 (corespunzînd fazei II) aparţinînd culturii sud Panonice. Un vas aparţinînd aceleiaşi culturi ne este semnalat în aşezarea de tip tel de la Cirişul de Criş 27 • Important este faptul că ambele exemplare au fost descoperite în nivelele ce
din punct de vedere cronologic aparţin aceluiaşi orizont al fazei II din
cultura Otomani. Este indiscutabil că aceste piese au ajuns în mediul Otomani prin intermediul culturii Hatvan.
In privinţa culturii Hatvan ţinem să subliniem faptul că din punct
de vedere cronologic, este paralelă în parte cu cultura Otomani. Multitudinea elementelor ,comune, cum ar fi apariţia concomitentă a askosurilor,
motivele executate în tehnica inciziei în stil geometric, forme identice,
importuri din mediul Wietenberg, sînt, mai mult ca sigur, determinate de
faptul că aria de răspîndire spre vest, respectiv a culturii Otomani, şi spre
est a culturii Hatvan, ·sînt limitrofe, dar fără a se intercala. Pe de altă
parte, prezenţa cu mult mai pregnantă a elementelor Otomani în mediul
Hatvan pare a-şi avea explicaţia prin vigoarea şi tendinţa de expansiune
mai accentuată a ,primei faţă de cultura din urmă. Astfel. într-o serie de
aşezări aparţinînd culturii Hatvan de pe teritoriul Ungariei (Tiszaluc-Dankadom b 28 • Ti bolddaroc-Ber ku t 29 , Mezocsat-Laposhalom 30 , Mezocsat-Pestidom b31, Bihardancshaza:i 2 , Bekes-Varoserd6 33 , Korosladany 34 . DevenyeTerehalom35, Kungyalu:1ri), ne sînt semnalate o serie de obiecte de certă
factură Otomani.
K a 1 ic z, N., Fruhbronzezeit ... , pi. XCIX/20.
Popescu, D., Cercetări arheologice în Transilvania, Materiale, II, 1956,
fig. 28/10, 26/10.
27 Informaţie N. C hi di o ş an.
28 K a 1 ic z, N., Fruhbronzezeit ... , pi. 48/4, 5, 8-13, pl. 50/9-29, pl. 54/3-12,
17, 18, pi. 56/1-25.
29 idem, pl. 62/12-17.
JO idem, pi. 66/3.
~, idem, pi. 68/10, 11.
32
idem, p. 129/210.
33 idem, p. 129/209.
:v. idem, p. 129/207.
J.; idem, p. 129/206.
36 iclem, p. 128/201.
2.'i

26
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Spre deosebire de această situaţie, prezenţa culturii Hatvan în mediul
Otomani pare imfimă. In prezent cunoaştem doar un singur vas aparţi
nînd culturii Hatvan la Sălacea, cîteva fragmente în aşezarea de la Cirişul de Criş, precum şi cîteva vase în aşezarea de la Retkozberencs (R. P.
Ungară) 37 . Prezenţa culturii Hatvan în această aşezare este explicabilă
dacă ţinem cont de faptul că ea este amplasată în apropierea rîului TisaY.
ce, pe baza hărţii întocmită de cercetătorul maghiar N. Kalicz pare a demarca într-un fel aria celor două culturP 9 •
In grupul de aşezări Otomani cuprins între rîul Crişul Alb şi Mureş.
remarcăm cîteva elemente a culturii Vatina. Astfel, la Socodor este semnalat un capac, un vas şi o toartă 40 .Iar în aşezarea de la Vărşand la fel un
capac cit şi mai multe vase 41 • In ultimul timp în aşezarea de la Săcuieni.
a mai apărut un vas aparţinînd acestei culturi. Sîntem convinşi că aşa zisele capace ce se găsesc relativ frecvent în aşezările aparţinînd fazei a II-a
a culturii Otomani, sînt în esenţă preluate din cultura Vatina.
In schimb, începînd cu faza II, între cultura Otomani şi cultura Wietenberg - ca arie situată la est de cea a culturii Otomani - legăturile
dovedite faptic sînt din ce în ce mai strînse, acestea perpetuîndu-se şi în
fazele ulterioare.
In primul rînd este interesant de remarcat faptul că din mediul Wietenberg se preiau în cultura Otomani nu numai piese gata executate. ci
şi o serie de motive decorative. Pentru piesele de podoabă lucrate din os
şi ornamentate ale aşezării de la Sălacea. au împrumutat elementele decorative clare de factură wietenbergiană. Aceiaşi constatare se referă ~i
la majoritatea ornamentelor de pe cărucioarele descoperite în aceiaşi aşe
zare. Un argument extrem de semnificativ pentru relaţiile strînse între
cele două ,culturi ni-l furnizează aşezarea de factură wieten bergiană de
la Derşida. Această aşezare de lungă durată, amplasată în plin mediu Otomani, a căror aşezări sînt fortificate fără excepţie, nu are nici un sistem
de aşa natură şi totuşi a reuşit să dăinuiască o perioadă - aşa cum am
mai amintit - extrem de lungă.
Dar în acelaşi timp se impune a se preciza următorul fapt: în faza
II şi în interfaza II-III. prezenţa culturii Wietenberg este cu mult mai
pregnantă în mediul culturii Otomani, decît prezenţa acesteia în mediul
culturii Wietenberg. In schimb în faza III. datorită pătrunderii culturii
Otomani în Podişul Transilvaniei. situaţia din faza a II-a se schin1bă în
mare măsură în sensul că în foarte multe aşezări de factură Wietenberg
găsim elemente Otomani.
37 K a Ii c z, N., Bronzkori telep Retkozberencs hatârâban,
AE.:, 1970. 1. 9î.
pl. 3/2-4.
38 idem. pl. 1.
39 K a 1 ic z, N., Friihbronzezeit ... , p. 115, pl. 4.
~o Popescu, D., Cercetări ... , p. 51. fig. 10/13. p. 68, fig. 28/2, 10, p. 11~.
fig. 66/5-7.
~ 1 idem, p. 112, fig. 66/5-7, idem, Die Friihe und Mittlere Bronzezeit in Sieberbiirgen, Bucureşti. 1944, p. 96, fig. 42/4.
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Important ni se pare faptul că prezenţa culturii Wietenberg în aşe
de factură Otomani II, sînt semnalate pe toată aria acestei culturi şi
nu numai în zonele de contact direct. Pentru argumentarea acestei afirmaţii este suficient să amintim aşezările de la Potău 42 , Sîntion 43 , Socodor 44 ,
Vărşand 4 5, Girişul de Criş 46 , Otomani ,Cetăţuia, Sălacea, Roşiori 47 , Săcu
ieni48, Pir 49 , Bekes 50 , Retkozberencs 51 (R. P. Ungară).
In schimb prezenţa culturii Otomani în mediul Wietenberg, în faza II,
este extrem de sporadică, în număr mai mare este semnalată doar în aşe
zarea de la Derşida 52 , este explicabil prin faptul că aşezarea se găseşte
în plin mediu Otomani.
In fazele următoare II, III exceptind citeva localităţi din grupul Someş-Bereteu: Tiriam" 3 , Otomani „Cetatea de pămint", Vărşand, Roşiori,
Valea lui Mihai, şi Derşida 5 4, ponderea mixturii Otomani-Wietenberg îl
găsim mai mult în Podişul Transilvaniei în aşezările de la Hunedoara"",
Timpa 56 , Deuş 57 , Cheile Turzii 58 , Cluj" 9 •
O problemă, nu în suficientă măsură elucidată, o reprezintă raporturile intre cultura Otomani şi cultura Pecica. Cert este că în etapa finală
a culturii, aceste contacte erau relativ puternice. In primul rind trebuie
să precizăm faptul că ceştile şi cănile cu o singură toartă, atit de caracteristice culturii Otomani, existente în mediul Pecica - în care acelaşi tip
de vas se caracterizează prin două torţi - se datoreşte importului din mediul Otomani 60 • Aceiaşi constatare se poate desprinde şi din materialul rezultat în urma săpăturilor executate de I. H. Crişan în anul 1960 la Pecica,
unde în nivelele superioare au fost descoperite un mare număr de vase
zările

"2
1,:i

Bade r, T., Dumitra ş c- u, S., Săpăturile arheologice ... , p. 1.14, fig. 6.
A 1 ex an dres cu, A. D., Săpăturile de la Sîntion, SCIV, VI, 1955 p. 487,

fig. 3.
,.,. Popescu, D., Cercetări .... p. 52, fig. 11/7, p. 54, fig. 13/7, p. 73. fig. '.2, 3.
,,.; idem, p. 118, fig. 71/11.
" 6 Informaţie N. C hi di o ş an.
47 Materialul inedit se găseşte în colecţia muzeului din Oradea.
" 8 Materialul inedit se găseşte în colecţia muzeului din Săcuieni.
49 S z e k e 1 y, Z., Contribuţie la cunoaşterea epocii bronzului din Transilvania,
SCIV, VI, 1955, fig. 5/5.
50 K a 1 ic z, N., Bronzkori ... , p. 26 şi nota 24.
" 1 idem, pl. 2/5.
~~ C hi di o ş a n, N., Die Wietenbergkultur ... , pl. 11/1-3.
53 Informaţie I. Nemet i.
5 " C hi di o ş an, N., Die Wietenbergkulutur ... , pl. 11/4-7.
53 R o s k a, M., Repertoriu, p. 226, fig. 357.
56 Bas sa, B., O aşezare de la sfîrşitul epocii bronzului, Sargeţia, V, 1968,
p. 15 şi urm.
57 Laz ar o vi ci, G h., Sondajul arheologic de la Deuş, Apulum, IX, 1971,
p. 78 şi urm.
58 idem, p. 79.
59 idem, p. 79, fig. 6.
co Popesc u, D., Die fri.ihe ... , pl. V, VII.
10 - Crlsia 1974
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fragmente ceramice de import de factură Otomani faza 111" 1• In acelaşi
timp nu putem trece cu vederea peste cele cîteva capace prezentate ele
D. Popescu ce aparţin culturii Periam-Pecicau 2 , a\'încl ornament ul identic cu cele din cultura Otomani faza II. Dar fără indicarea poziţiei lor stratigrafice nu putem să le atribuim drept rezultat al unor contacte ce s-ar
putea încadra într-o fază bine definită. Cert este că motivele de pe capacele mai sus amintite în nici un caz nu depăşesc limitele interfazei IIIII.
Pe de altă parte. prezenţa culturii Pecica în mediul Otomani este extrem de insignifiantă. În acest sens putem semnala un vas tipic Pecica la
Vărşand 63 , cîteva fragmente la Girişul de Criş 64 , şi un \'as la Otomani
,,Cetatea de pămînt".
Pentru etapa finală a culturii Otomani, o importanţă deosebită prezintă raportuTile existente între această cultură şi cultura Suciu de Sus.
De la bun început trebuie să precizăm faptul că aceste conexiuni între
cele două culturi - datorită realităţilor istorice de la sfîrşitul epocii bronzului din zona vestică a României - sint sesizate numai în bazinul Erului,
pe cursul mijlociu a Crişului Repede 65 , şi în enclava din Podişul Transilvaniei66.
La nord de Someş, în regiunea TranscaTpatică (U.R.S.S.) la Diacovo.
F. A. Balaguri semnalizează că în contextul Komarovo-Suciu de Sus. a
descoperit mai multe fragmente de c~rtă factură Otomani 67 .
In schimb, în prima zonă amintită aceste interferenţe devin cu mult
mai pregnante. Astfel în aşezările aparţinînd culturii Suciu de Sus de la
Culci, au fost descoperite numeroaose fragmente ceramice aparţinind culturii Otomani 68 . In aşezările aparţinînd fazei III a culturii Otomani la:
Curtuiuşeni, Valea lui Mihai, Tarcea, Otomani .,Cetatea de pămînt", Sîntandrei, Oradea, Girişul de Criş, Unimăt, Andrid. deşi nu în număr masiv
sînt prezente fragmente şi vase aparţinînd culturii Suciu de Sus69 •
Pe de altă parte, în Podişul Transilvaniei sesizăm în majoritatea cazurilor o triplă interferenţă şi anume între cultura Wietenberg, Suciu de
Sus şi Otomani în aşezările de la Band, Bădeni, Cluj, Deuş, Bozieş, Jude,
r.1 Informaţiile şi materialul ne-au fost puse la
de la Muzeul de Istorie al Transilvaniei.
62 P o p e s c u, D., Die friihe ... , pl. VI/3-5.

GJ

dispoziţie

de T. Sor ocean u

idem, p. 97, pl. 43/1.

U4 Informaţie

N. C hi di o ş an.
C h i d i o ş an, N., Grupa Suciu de Susu în epoca bronzului din Crişana,
SC/V, 2, 1970, p. 289.
lJ6 Laz ar o vi ci, G h. Sondajul ... , p. 79.
i;1 Bal a guri, B. A., Noveişie pamiatnik Felsesecisroi Cultur na territorii
Zacarpatscoi Oblasti USSR, MME, 1969/2, p. 68.
68 Informaţie T. Bade r.
u9 Pentru detalii la prezenţa elementelor Suciu de Sus în aşezările amintite,
vezi C hi di o ş an, N., Grupa ... , 287 şi urm.
65
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Tonei, Viişoara 70 • Mai mult ca sigur că elementele Suciu de Sus în Podisul Transilvaniei au fost vehiculate de grupurile Otomani care pătrund
pe Valea Someşului în acea·stă zonă în interfaza II-III.
Pentru plasarea orizontului cronologic al fazei a III-a a culturii Otomani nu este lipsit de importanţă faptul că în cimitirul de la Igric (R. P.
Ungară) încadrat cu certitudine la sfîrşitul epocii bronzului, au fost descoperite vase aparţinînd atît culturii Suciu de Sus cit şi culturii Otomani 71 .
Ca o ultimă problemă ce intenţionăm să abordăm la acest capitol este
raportul între cultura Otomani şi populaţia purtătoare a culturii tumulare. Se ştie că datorită pătrunderii dinspre vest a acestei culturi. aria de
dominare a culturii Otomani se restrînge în mod considerabil. In acelaşi
timp trebuie să accentuăm faptul că pe teritoriul ocupat în faza a III-a
de populaţia aparţinînd culturii Otomani, purtătorii culturii tumulare nu
au acces. Elocvent în acest sens este faptul că cimitirul cel mai periferic
spre vest atribuit tumularilor se află la Oradea, zonă ce înseamnă de fapt
perimetrul limită a noii arii de răspîndire din faza III.
Bineînţeles că nu putem trece cu vederea faptul, cit se poate de firesc, că intre aceste două culturi se pot sesiza o serie de importuri şi influenţe reciproce. Astfel în aşezarea de la Otomani ,.Cetatea de pămînt';
a fost descoperită o brăţară extrem de răspîndită în aria culturii tumulare72. Cu privire la această brăţară ,ca provenind din mediul tumular, este
de acord şi arheologul maghiar T. Kovacs, dar care atribuie aceleiaşi provenienţe şi acul cu capul discoidal ornamentat descoperit în aceiaşi aşe
zare cu brăţara 73 • Cu această atribuire nu putem să fim în nici un caz de
acord, dat faptului că acele de formă similară din cultura cimpurilor tumulare, nu au discurile ornamentate ca în cazul exemplarului de la Otomani „Cetatea de pămint". In acelaşi timp însăşi ornamentul este necunoscut în repertoriul motivistic tumular.
Cert este faptul că şi în ceramică putem sesiza interferenţe între cele
două ,culturi. Este cit se poate de probabil, că tăvile avînd partea superioară cvadrilobată de faima celora de la Otomani ,,Cetatea de pămint"
să fie de origine tumulară. Această formă neavind antecedente în cultura
Otomani - unde în toate cazurile buza este dreaptă, fie uşor răsfrîntă în
70

Laz ar o vi ci, G h., Sondajul ... , p. 79.
K alic z, N. Kesâbronzkori temeto ... , ceaşcă aparţinînd fazei III, Otomani, p. 68, pl. I/2, ceaşca aparţinînd culturii Suciu de Sus, p. 96, pl. II/2a, :!b.
72 Analogii identice găsim la Szakâld (K e rn e n c zei, T., Adatok Eszak Magyarorszag kes6bronzkori tortenetehez, AE, 90, 1963, p. 174, pl. 2/6), Oberpfalz
(Torbri.ige, W., Die Bronzezeit in der Oberpfalz, Kalmi.inz, 1959, pl. XLVI/24,
pl. L/2), Wi.irtenberg (Holste, F., Der Bronzezeiten Si.id und Westdeutschland, Berlin, 1953, pl. XVII/4, 13, pl. XVI/12.).
73 K o V a C s, T. A Hajdubagosi ...
p. 42.
71

J
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C'xterior. În schimb această formă o găsim în repertoarul ceramicii tumulare7~. AcC'ia~i origine tumulară se poate atribui şi formelor cte \'âSe mari
cu corpul bombat, gitul înalt şi cilindric şi buza răsfrîntă, cte tipul celui
descoperit în aşezarea de la Otomani „Cetatea de pămînt ".
Dar în nici un caz cănile ele la Valea lui MihaF 5 , atribuite aceleiasi
culturi ele T. Kovacs 76 , nu corespunde realitătii.
se b~. Această afirmatie
'
zează pe considerentul că în cimitirul de la Hajdubagos a fost descoperit
un fragment din partea superioară a unei căni ce într-o măsură se aseamănă cu cana de la Valea lui Mihai 77 • Eroarea porneşte de la interpretarea
greşită a materialului faptic. În literatura de specialitate este unanim acceptată teza că grupul Hajdubagos este rezultatul unei sinteze intre cultura Otomani - facem precizarea că este vorba de interfaza II-III - şi
purtătorii culturii tumulare 78 • Piesa amintită care este partea componentă
a unui mormînt din ultima fază a cimitirului, este mai mult ca sigur un
import direct din mediul Otomani. In acelaşi timp se impune precizarea
că piesa de la Valea lui Mihai reprezintă o formă mai evaluată decît cea
de la Hajdubagos. Un argument în plus ce confirmă veridicitatea părerii
noastre este şi faptul, că începînd chiar din faza II.a se poate urmări evo1u ţia acestui tip de formă de la ceaşcă pînă la cană, cu o serie de forme
de tranzit. Pe cînd în mediul tumular această formă este extrem de rară
şi prezintă cu totul alte caracteristici 79 •
Revenind la mixtura între cultura Otomani şi cea tumulară, ce a dat
drept rezultat grupul Hajdubagos, trebuie să subliniem faptul că formele
din acest grup in general sint din mediul tumular80 , pe cind decorul în manieră geometrică este de factură Otomani.
In teritoriul geografic aproape similar cu grupul Hajdubagos. dar cronologic posterior, se formează grupul Berkesz-Demecser. Etnic acest grup
cultural are în componenţa sa elemente tumulare şi elemente ale populaţiei autohtone. Arheologul maghiar T. Kovacs este de părere că acest grup
s-a format din contopirea unor elemente Suciu de Sus şi Egyekti 1, dar pe
,,. Toci k, A, Die GrăberfeJder der Karpatenlăndischen
F.A.P., 1964, pl. XXVIII/4, pl. XXXV/7.
75

Hi.igelgrăberkultur,

Kovacs, T., A Hajdubagosi ... , p. 42.
idem, pl. 7/4.
77 ibidem.
78 idem, p. 44.
79 To ci k, A., Die Grăberfelder ... , pl. 5/9-17.
l!O Kovacs, T.,
A Hajdubogosi ... , pi. 1/15-22, pl. '!./1, 6, 9, 16, 19; ~'!.;
pl. 3/7-10.
81
Kovacs, T., Eastern Connections of North-Eastern Hungăry in the Late
Hronze Age, FA, XVIII, 1966/67, p. 27-58.
76
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TABEL SINOPTIC
intederenţelor

al

culturii Otomani cu diferite cuHtui arheologice

-

rAZA J
J"AZA

?

1

/l(T, R/"AZA 11-111

LEGENDA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

Baden (elemente tîrzii)
Vucedol (grup Nyirseg)
Nagyrev
Hatvan I-II
Wietenberg
Periam
Schneckenberg
Sud panonic
Vatina
Fuzesabony
Pecica
Suciu de Sus
K omarovo
Purtătorii culturii tumulare
Grupul Hajdubagos
Egyek
Grupul Berkesz-Demecser
Gîrla Mare-Cîrna

de altă parte T. Kemenczei atribuie din punct de vedere etnic grupul Berkesz-Demecser ca făcind parte componentă din ultura Piliny~ 2•
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Din restrînsul material iconografic publicat de T. Kovacs ni se pare
cu mult mai verosimilă ipoteza simbiozei Suciu de Sus şi Egyek. Dar în
acelaşi timp trebuie să subliniem faptul că din cultura Egyek au fost preluate mai mult formele de vase de tradiţie tumulară, iar din cultura Suciu de Sus repertoriul motivistic.
Cu acest grup cultura Otomani. cit se poate desprinde din materialul
publicat, contacte mai puţin intense. Totuşi trebuie menţionate citeva elemente comune. Astfel un vîrf de lance descoperit la Otomani „Cetatea de
pămînt" are replica pînă la identitate în grupul Berkesz-Demecser 8 :i. La
fel şi ceştile din aceiaşi aşezare îşi au corespondente aproape perfecte 84 •
Desigur aceste puţine tangenţe comune nu ne permit stabilirea unor
interferenţe şi influenţe reciproce, dar cert că ele furnizează date ce constituie premiza unor studii în această privinţă.
In concluzie la acest capitol, aşa cum am afirmat la începutul lui. se
poate indiscutabil desprinde faptul că pe parcursul tuturor fazelor culturii Otomani s-au putut ·sesiza vehiculări de obiecte, fie ale altor culturi
în mediul Otomani, fie invers. Dar în acelaşi timp ţinem să subliniem faptul că aceste interferenţe pe viitor, datorită noilor cercetări şi aprofundării
acestora vor îmbogăţi mult cunoştinţele referitoare la acest capitol. Astfel că se va putea mai mult ca sigur ajunge la sesizarea nu num~i a interferenţelor concrete pe bază de obiecte, ci şi la elucidarea unor influenţe
exercitate sau primite atît în conceptul de viaţă cit şi în transformările
interne.

ASPECTS CONCERNING THE CULTURE OTOMANI

Sumary

In this study the writer is busy with two aspects of the Otomani culture, mor~
little studied by the experts.
In the first part are presented the varied occupations. practised by the bearers
of this culture. As an general establishment which can be detached, is the fact.
than in all the exploreted places till present, the daily necessities were satisfied in
local plans. Excepting like!y the manufacturing of the bronze tools, these were obtained from the workshops, which are a bigger production capacity in Transilvania:
from this region was bringed the daily needful salt.
S:l
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The agriculturc generally is wellinformed in all the regions by bone tools, but
not very variuus in form: coulters, grubbing and awls. Only in second period and
with predilection in the third period appears to look the first bronze tools, indisputable bounded for the agriculture, specially the reapers. With regard to the plants
we have only one sign, that is from the place Otomani „The fortress of soii'',
\vhere was discovered one goodenough quantity of Triticum acstivum L.'s berries.
The growth of the domestic animals is conversant in all the examined plares, but only in Sălacea, Săcuieni, Roşiori and Otomani in „The fortress of soii"
were examined and there was descovered the osteologycally material. On the bases
of analyses, in the growth of the animals on the first place are situeted the species of Bos taurus L, following in the diminution order by Sus scrofa domesticus,
Capra hircus and Ovis aries L.
Same the hunting was served a principal source of food, there in the first
plan is situeted the Cervns elaphus L and the Capreolus capreolus L, following by
the wild. For obtain some trophies, which fall under a category of the necklaces,
the preferate hunting was the Castor Fiber L., Ursus arctos L., and the Canis lupus L.
The fishing was served too like one of the secondary ocupations for the obtaint of the food, especially documented in „the Fortress of soii" at Otomani,
where was succesful determined 3 species of fish: the pike, the sheat fish (wels)
and the carp.
In this time tao, we can see the others occupations, works of the bronze
epoch: the stone-grind the remake of the bones, the spin, the woven the manufacturing of cera.mics, the building of the houses and the fortifications systems.
The next chapter which treats the interferences and the synchronismes with
other cultures, is attract the reader's attention for the following things: although
the culture of Otomani in ensemble demonstrated ,to be very refractory in face
with the other cultures of the neighbouring zones, still the real material don't
permit for the writer to take an exclusivist position. On the base of an ample
documentary material it was possible to prove than in the differents stages of
development the Otomani culture were contacts with the neighbourings cultures
centralized in the index No. 1. This material which stands at our disposition, we
can say the fact, than the second period represented the age with the must numerous contacts, because that time was the middle of bronze period, this was relatively a quaietly period in all the Carpathian's and the Danube's Basin, that which
was make easy in big part this contacts.
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