SINCRONISMELE APUSENE ALE CULTURII WIETENBERG
STABILITE PE BAZA IMPORTURILOR CERAMICE

DE
N.

CHIDIOŞAN

Cultura Wietenberg. avîndu-şi aria de răspîndire în Transilvania, constituie prin poziţia sa centrală între culturile epocii bronzului din România. un valoros inel de legătură pentru stabilirea paralelismelor culturale şi cronologice. Acest lucru este înlesnit considerabil de doi factori
importanţi.

1. Intre cultura iransilvăneană şi cele de dincolo de Carpaţi a existat un permanent şi substanţial schimb, relaţii documentate de prezenţa
unui număr mare de produse ale culturilor Otomani, Tei, Monteoru, Suciu
de Sus, Noua etc. în Transilvania şi ale culturii Wietenberg în ariile culturilor amintite.
2. Studiile mai vechi sau mai noi au reuşit în mare măsură stabilirea
cronologiei interne ale culturilor epocii bronzului, ceea ce permite studierea mai atentă a paralelismelor şi sincronismelor, între diferitele etape
de dezvoltare ale culturilor discutate.
Multiplele descoperiri din zona cuprinsă între Carpaţii Apuseni, cursul
mijlociu al Tisei, Mureş şi cursul mijlociu al .Someşului, par să dovedească
că majoritatea elementelor de cultură materială Wietenberg au fost vehiculate înspre vest, mai ales în meJiul culturii Otomani, purtătorii căreia
ocupînd de fapt teritoriul amintit.
Cercetările întreprinse de Muzeul din Oradea în 1963-1965 şi 1968
in satul Derşida (jud. Sălaj) au reuşit pentru prima oară stabilirea fazelor de evoluţie internă a culturii Wietenberg. Pe baza evoluţiei ceramicii
prezente în cele 5 nivele consecutive, s-au stabilit 3 faze principale de dezvoltare ale acestei culturi din epoca bronzului1.
In faza I-a repertoriul formelor se reduce la vase de dimensiuni mari
sau mijlocii cu pereţii slab arcuiţi, cu un gît scurt şi gura largă, uneori cu
1 N. C hi di o ş an, Beitrage zur kenntnis der Wietenbergkultur im lichte der
neuen funde von Derşida, Dacia N.S. Xll, 1968, p. 115. şi urm.
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pe gît. Ornamentele caracteristice sînt brîurile alveolare. cresreliefate. benzile cu haşururi incizate.
In faza a II-a pe lingă continuarea formelor şi ornamentelor amintite
în faza precedentă, apar forme noi: ceştile şi străchinile mai late cledt
înalte. forme conducătoare şi în faza următoare. Motivele decorative realizate prin aplicaţiuni plastice devin secundare. procentul descresdnd în
favoarea motivelor realizate prin incizie. Acestea sînt mai îngrijit lucrate
şi sînt strict organizate în benzi amplasate de obicei pe umărul vaselor.
Aceste benzi sînt umplute cu haşururi. linii în zig-zag. triunghiuri haşurate, puncte imprimate etc. Elementul decorati\· nou. care apare abia în
această fază, este spirala. Canelura care apare şi ea în această fază are
aspectul unor scobituri superficiale sau ale unor caneluri largi dispuse
oblic.
Formele vaselor din faza a III-a nu prezintă noi variante, ci ele înregistrează o modificare evolutivă ale tipurilor clasice din fazele precedente. Motivele realizate prin incizie nu mai rămîn motive decorative dominante, apărînd în această ultimă fază. patru tehnici noi de ornamentaţie: împunsăturile succesive. imprimarea punctată sau dinţată executată cu ajutorul unui piaptăn. ştampilele triunghiulare sau circulare ce
lasă impresia unor motive excizate şi încrustaţia cu o materie albă. Elementul decorativ nou. este meandrul. redat mai ales prin terminaţii. Pentru înlesnirea unei analize mai temeinice a interferenţelor culturale. credem justificată publicarea detaliată a repertoriului descoperirilor Wietenberg la vest de Carpaţii Apuseni şi în paralel. a unora dintre descoperiri le
culturii Otomani în aria de răspîndire a culturii Wietenberg2 •
1. Bădeni, jud. Cluj. Săpăturile arheologice întreprinse de Gh. Lazarovici în 1968, într-o aşezare aparţinînd culturii Otomani. au descoperit
în asociaţie cu ceramica acestei culturi (faza II/III) şi fragmente Wietenberg ornamentate cu spirale orizontale, cu benzi haşurate realizate prin
incizii sau împunsături succesive. Nu au fost descoperite motive meandrice specifice fazei a III-a culturii Wietenberg3 •
2. Bekes, R. P. U. ln aşezarea din „Pădurea oraşului" aparţinînd culturii Otomani au fost descoperite fragmente Wietenberg~.
3. Cluj, jud. Cluj. Intr-o aşezare a:parţinînd culturii Wietenberg. faza
tîrzie, au fost descoperite fragmente ceramice Otomani·i_
4. Curtuiuşeni, jud. Bihor. Cu ocazia săpăturilor întreprinse la „Dîrnbul ars" s-a descoperit, în partea superioară a dunei. un singur nivel de
locuire atribuit unei etape tirzii a culturii Otomani. In acelaşi nivel au
fost descoperite fragmente ceramice aparţinînd culturii Suciu de Sus ~i
tate.

proeminenţele

2 Ţinem să mulţumim şi pe această cale tuturor
formaţii preţioase pentru întocmirea repertoriului.
3

Informaţii

primite de la G h. Laz ar o vi ci.

celor care nc>-au furnizat in-

" N. K alic z. Bronzkori telep Retkăzberencs hatâraban, At, 1970, 97, p. '.!6
6 M. Rusu, Depozitul de bronzuri de la Rebrişoara, Arh. Mold. II-III, 1964,

p. 247.
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culturii Wietenberg, Acestea din urmă sînt ornamentate grosolan cu benzi
meandrice şi capete de spirale haşurate mărunt 6 •
5. Derşida, jud. Sălaj. În toate cele 5 nivele de locuire, aparţinînd
culturii Wietenberg, din aşezarea de pe .. Dealul lui Balota" au fost descoperite produse ceramice de import din mediu Otomani7.
6. Deuş, jud. Cluj. La marginea de est a satului în locul numit „Lunga·' a fost descoperită o aşezare mixtă Otomani-Wietenberg aparţinînd
fazelor III ale acestor culturi. Reţinem spiralele colţuroase realizate prin
tehnica împunsăturilor intermitente. Din repertoriul motivelor decorative
mai amintim pe cele realizate cu măturicea 8 ••
7. Deva, jud. Hunedoara. în ,.Cartierul Ciongai" a [ost semnalat[, o
aşezare Wietenberg. în cuprinsul căreia s-au descoperit vase şi fragmente
aparţinind culturii Otomani. Aşezarea a fost datată spre finele culturilor
amintite. 9
8. Diacovo, U.R.S.S. Pe malul stîng al rîului Starîi Botar, în aşe
zarea din epoca de bronz. a fost descoperit un bogat material ceramic
Otomani. Suciu de Sus si Komarowo. în această ambianţă culturală s-au
.L;ăsit şi citeva fragment~ Wietenberg ornamentate cu spirale încîrligate,
benzi sau linii sinusoide şi cu spaţii umplute cu imprimări punctate. 10
(Pl. VI/12-13).
9. Egyek, R.P.U. în muzeul din Debreţin se află un fragment ceramic ornamentat cu împunsături succesive, atribuit culturii Otomani sau
Wietenberg. Fragmentul a fost găsit în :11ediu Toszeg D. 11
10. Girişu de Oriş, jud. Bihor. În 1904 intră în posesia muzeului
clin Oradea, din punctul numit ,.Alceu", mai multe fragmente ceramice
aparţinînd unui aspect tîrziu al epocii de bronz. Ele aparţin unor vase
de dimensiuni mari (castroane. farfurii, etc.) lucrate dintr-o pastă grosolană, şi decorate cu meandre, arcade cu piciorul prelungit, spirale, benzi
semicirculare, ghirlande, butoni uşori proeminenţi etc. Ornamentele sînt
incizate dar asociate şi cu motive realizate prin imprimări punctate sau
zimţate şi ştampilare 12 (Pl. IV /2-3).
In cursul anilor 1958-1959 au fost descoperite la suprafaţă, în acelaş loc, şi fragmente Suciu de Sus şi Wietenberg. 13
r, Săpăturile arheologice au fost conduse de N. Chidioşan iar materialele se
în colecţia muzeului din Oradea. (N. C hi di o ş an, Contribuţii la cunoaşterea
grupei Suciu de Sus în contextul epocii bronzului în Crişana, SCIV, 2, 1970, 21,

află

p. 288.)
7 N. C h i di o ş an, art. cit. în Dacia, N.S. XII, p. 156 şi urm.
8 G h. Laz ar o vi ci, Sondajul arheologic
de la Deuş, Apulum,
p. 71 şi urm.
9

O.

F 1 oca, Harta

arheologică

a

municipiului

Deva,

IX,

1971,

Sargetia, VI,

1969,

p. 12-15, fig. 66.
Informaţii primite de la E. Ba 1 a guri.
P. Pat a y, Erdely bronzkorarol, AE, 1942, p. 111
12 Materialele se află în colecţia muzeului din Oradea
13 Materialele se
află în colecţia didactică a Institutului
Oradea.
10

11
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Săpăturile întreprinse de muzeul din Oradea în anii 1960. 1969 şi
1972 14 tot la .. Alceu", au descoperit în acest punct o aşezare de tip teii
cu 6 nivele de bază şi înconjurată cu un şanţ circular de apărare. Nivelul 4, cel mai intens locuit, cuprinde pe lingă ceramica specifică fazei
Otomani II şi o ceramică aparţinînd culturilor Pecica. Vatina. Hatvan şi
Nord Panonică (PI. II/2, 4). In nivelele 3-1, în ambianţa ceramicii Otomani III. apar într-un număr mare fragmente ceramice Wietenberg din
faza a III-a (PI. IV/1). In ultimul nivel au fost descoperite şi fragmente
Suciu de Sus 15 •
11. Giurtelec, jud. Sălaj. Cercetările arheologice efectuate în 19--19
la „Coasta lui Demian" au desvelit un mormînt de incineraţie în urnă.
Deasupra acestui punct, pe platoul superior a fost identificată şi aşeza
rea corespunzătoare cimitirului. Ambele aparţin purtătorilor culturii Wietenberg din faza a III-a. 16
12. Hunedoara, jud. Hunedoara. Pe dealul „Sf. Petru" într-o aşe
zare tîrzie Wietenberg, au fost descoperite vase aparţinînd unei etape de
dezvoltare tîrzii a culturii Otomani.17
13. Lăpuşul Românesc, jud. Maramureş. In hotarul comunei s-au
descoperit mai multe fragmente Wietenberg ornamentate cu benzi şi
meandre umplute cu imprimări punctate, triunghiuri ştampilate etc. 18
14. Nadiş, jud. Sălaj. Cu ocazia unor peregheze efectuate în hotarul
satului, au fost colectate cîteva fragmente ceramice, intre care şi unele
aparţinînd unei faze tîrzii a culturii Wietenberg. rn
15. Novaj, R.P.U. In raza comunei, a fost descoperit intimplător un
fragment de cărucior avînd pereţii ornamentaţi cu benzi meandrice şi
triunghiuri umplute cu puncte imprimate cu piaptăn ul. 20 (Pl. V /3). Ulterior, cercetările intreprinse în acest punct au descoperit o aşezare a culturii Hatvan.
-6. Oradea, jud. Bihor. In zona sud-estică a oraşului pe platoul numit „Salca" au fost identificate două aşezări aparţinind culturii Otomani.
La locul numit .,Cărămidăria Guttman", s-au descoperit în 1937, alături
de vase Otomani III şi vase Wietenberg. Dintre acestea amintim unul cu
corpul puternic bombat avind buza şi baza gitului ornamentate cu cite
o bandă îngustă umplută cu puncte imprimate. Corpul vasului este decorat cu spirale simple incirligate, realizate dintr-o bandă umplută prin
11 Săpăturile din 1960 au fost conduse de I. Or de n t li c h. N. C hi di o ş an,
E. Pot or an iar cele din 1968 şi 1972 de D. Ignat şi N. C hi di o ş an.
15 N. C hi di o ş an, art. cit. în SCIV, 2, 1970, 21, p. 289.
1fi M. M o g a, Traiul populaţiei daco-nmane şi barbare la graniţa de vest a
Dac-iei, SCIV, I, 1950, p. 132.
lî M.
Ros k a, Erdely regeszeti repert6riuma, I, 1942. p. 296. nr. 6, fig. 357.;
M. Rusu, art. cit. p. 247.
18 M. Ros k a, op. cit. p. 209. nr. 23. fig. 247.
19 Informaţii primite de la C. Kacso.
~0 N. K a Ii c z. Die frilhbronzezeit in Nordost-Ungarn, 1968, p. 119, 181. I. B on a, Clay models of bronze age wagons and wheels in the middle Danube basin,
Acta, Arch. Htmg. 12, 1960, p. 10, pl. LXII/1-3.

şi
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tehnica amintită (Pl. V/4). Tot în acelaşi loc s-a descoperit şi un fragment de castron adînc. ornamentat în zona pîntecului cu un cîmp umplut cu meandre, iar intervalele acoperite cu imprimări punctate (Pl. V/7).
Tot aici au Iost descoperite fragmente Suciu de Sus.
De la un alt punct situat tot pe platoul ,.Salca", au intrat în diferite
colecţii, fragmente ceramice din epoca de bronz. Amintim un fragment
dintr-un mic castronaş cu pereţii arcuiţi şi cu un gît scurt şi drept avînd
corpul acoperit de caneluri verticale limitate în partea superioară de o
mică bandă umplută cu imprimări punctate, iar în partea inferioară de
două linii incizate (Pl. III/9). Tot aici a fost descoperit şi un mic vas aparţinînd culturii Pecica. 21 (Pl. II/5).
17. Otomani, jud. Bihor. Pe teritoriul comunei se află trei aşezări
aparţinînd culturii Otomani: ,,Cetăţuia", ,,Cetatea de pămint", ,,Înaintea
insulei".
În săpăturile din 1924 efectuate pe „Cetăţuie". au fost descoperite
două fragmente ceramice ornamentate cu meandre, benzi umplute cu imprimări punctate, cu haşururi sau triunghiuri ştampilate. 22 (Pl. III/1). In
acelaş loc s-a mai descoperit fragmentul unui vas cu corpul bombat şi
cu un mic picior. Pe corp într-o bandă lată limitată de linii incizate. se
află un ornament realizat din „S"-uri canelate, culcate şi încîrligate. 23
(Pl. V/8).
In săpăturile efectuate de muzeul orădean la „Cetăţuia", în ni,·elul
atribuit fazei II a culturii Otomani 24 , au fost găsite două fragmente ce
aparţin culturii Wietenberg. Ele aparţin unor ceşti plate avînd ca ornamente, spirale incizate sau realizate dintr-o bandă haşurată. (Pl. III/2, 5).
In aşezarea de la „Cetatea de pămînt" săpăturile conduse de I. Ordentlich25 au stabilit mai multe nivele de locuire ce pot fi atribuite fazelor II şi III ale culturii Otomani. In nivelele superioare s-au descoperit
mai multe vase şi fragmente ceramice ornamentate în manieră Wietenberg (Pl. III/8). Dintre acestea amintim două farfurii mari şi fragmentele
unei a treia, toate de formă tronconică cu pereţii foarte puţin curbaţi şi
amplu ornamentaţi pe buză, pe pereţii exteriori şi pe fund (Pl. III/6;
IV/7-10). Una dintre aceste farfurii este ornamentată cu spirale colţu
roase. Liniile sînt realizate cu un instrument ascuţit şi lat, în tehnica
împunsăturilor succesive. Această tehnică a împunsăturilor succesive o
intîlnim şi în realizarea unor spirale sau a unor fascicule din linii. In nivelul superi:or de la „Cetatea de pămînt" au fost descoperite şi fragmente
Suciu de Sus.2r,
Materialele se află în colecţia muzeului din Oradea.
M. Ros k a, Asatâsok az Ottomânyi vârhegyen es foldvarban, Dolgozatok
VI, 1930, fig. 2/5, 14; 4/5.
23 M. R o s k a, Rep. 259/1.
2" I. Or de n t Ii c h, Poselenia v Otomani v cvete pos!ednik rascopoc (în
I. rusă), Dacia, N.S. VII, 1963, p. 115 şi urm.
25 Ibidem, p. 126 şi urm.
2G Ibidem, p. 137.
21

22
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18. Pecica, jud. Arad. In săpăturile din 1902 de la „Şanţul Mare"
în mediu cultural Pecica, într-un nivel neprecizat, s-a descoperit un fund
ele vas cu ornament pentagonal, avînd unghiurile prelungite în spirale. 27
(Pl. VI/14 ).
19. Pir, jud. Satu Mare. În cursul săpăturilor din 1954 întreprinse
la punctul numit .,Cetate", în ambianţa materialului ceramic Otomani
II/III s-a descoperit o mică strachină plată avînd corpul ornamentat cu
casete patrulatere dispuse pe două rînduri. Unele din casete sînt umplute
cu puncte imprimate, alternate de altele cu spaţiile cruţate (PI. V/5). Tot
clin acelaş loc se mai menţionează şi un fragment dintr-o strachină lobată.28

20. Rapoltul Mare, jud. Hunedoara. La punctul numit „Seghi" într-o aşezare aparţinînd unei etape tirzii a culturii Wietenberg, au fost
descoperite fragmente ceramice aparţinînd culturii Pecica şi Otomani.
faza tirzie. 29
21. Retkozberencs, R.P.U. în hotarul comunei, într-o aşezare din fazele I şi II ale culturii Otomani, s-a descoperit în nivelul superior o plă
cuţă circulară de lut, perforată în două puncte periferice şi simetrice.
Plăcuţa este ornamentată cu o cruce centrală avînd capetele terminate în
dte o spirală (Crucea de tip Wietenberg). Ornamentul este realizat prin
nervuri uşor proeminente. 30 (PI. V/6).
22. Roşiori, jud. Bihor. Săpăturile efectuate în 1971 la .. Cetatea de
pămînt", într-o aşezare aparţinînd fazelor II-III ale culturii Otomani,
au scos la iveală în nivelul superior un fragment de cărucior de lut.
avînd peretele ornamentat cu un cadran dreptunghiular realizat prin incizii. Interiorul cadranului este despărţit de două benzi diagonale haşu
rate. Pe latura scurtă a căruciorului benzile au fost umplute cu şiruri oblice de imprimări zimţate. (Pl. 11/6).
într-un mic depozit de vase s-a mai descoperit o ceaşcă mare avînd
corpul puternic bombat şi gitul înalt, îngustat. Pe umăr este dispus un
ornament format din „S"-uri simple, culcate şi încîrligate. 31 (Pl. 11/7).
23. Sălacea, jud. Bihor. In săpăturile întreprinse de Muzeul din Oradea pe dealul Vida32 , a fost descoperită o aşezare cu cinci nivele succesive de locuire, corespunzînd fazei Otomani I (nivelul 4-5 de jos) şi
Otomani II (nivelul 1-3 de sus). In nivelele 2-3 s-a descoperit un boM. Ros k a în Kăzlemenyek, IV. 1944, 1-2. p. 28.
Z. S z e k e 1 Y, Contribuţ.ii la cronologia epocii de bronz in Transilvania,
SCJV. 3-4, 1955, VI, p. 854, fig. 5, 5, p. 857, fig 10/5.
~9 M. Rusu, Depozitul de bronzuri de la Balşa, Sargetia, IV, 1966, p. 16-18.
nota 18.
30 N. K a Ii c z, art. cit. în AE, 1970, 97, p. 23.
:u Săpăturile arheologice au fost conduse de N. C hi di o ş an şi I. Orde n t li c h.
3~ I. Or de n t 1 ic h, Contribuţia săpăturilor arheologice de pe „Dealul Vida•
(corn. Sălacea, jud. Bihor) la cunoaşterea culturii Otomani, Studii şi Comunicări,
Satu Marf', II, 1972, p. 61.
~7

"8
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gat material ceramic Wietenberg, ceşti plate, castroane şi vase pahar.
Ornamentele întîlnite sînt benzile haşurate şi slriate, canelurile oblice
şi spiralele formate din .,S"-uri orizontale incizate dar mai cu seamă canelate. Din categoria spiralelor canelate amintim prezenţa mai multor
.. Cruci de tip Wietenberg". Remarcăm faptul că multe dintre ornamentele amintite se întilnesc şi pe vase Otomani. (Pl. I/1-7; V/2).
24. Sîntion, jud. Bihor. In 1884 în săpăturile executate într-un cimitir de urne 33 aparţinînd fazei a III""'a a culturii Otomani, a fost descoperit şi un fragment de farfurie avînd peretele exterior ornamentat cu
motive spiraliforme de tip Wietenberg. (Pl. VI/1). In colecţia Muzeului
de antichităţi din Bucureşti se păstrează citeva fragmente ceramice aparţinînd fazei Otomani II şi un fragment ornamentat cu benzi umplute cu
mici imprimări circulare.a-1 (PI. VI/3).
In 1965 cu ocazia săpăturilor întreprinse la punctul ,,Dealul Mănăs
tirii" s-a descoperit o aşezare aparţinînd primelor două faze ale culturii
Otomani. In această ambianţă a fost descoperit şi fragmentul unui vas
ornamentat cu spirale simple încîrligate, dispuse într-un registru măr
ginit de două benzi haşurate. 35 (Pl. VI/2).
25. Socodor, jud. Arad. Pe locul numit „Căvăj<lia". în movila circulară de aici, s-a descoperit o aşezare aparţinînd primelor două faze ale
culturii Otomani. In nivelul superior au fost scoase la iveală şi citeva
fragmente ceramice Wietenberg, ornamentate cu motive meandrice sau
spiralice umplute cu imprimări punctate. 36 (Pl. VI/7-9).
26. Simleul Silvaniei, jud. Sălaj. Pe teritoriul oraşului sau în apropiere, au fost descoperite ocazional mai multe puncte arheologice, aparţinînd culturilor Otomani şi Wietenberg.
Astfel pe „Măgura" s-a descoperit în 1896 o farfurie mare avînd
pereţii exteriori ornamentaţi cu meandre umplute cu imprimări punctate37. In acelaşi an, între Şimleu şi Periceni, într-o pădure, s-au descoperit fragmente ceramice Otomani şi Wietenberg: 1H. In apropierea ruinelor cetăţii medievale de pe Măgura au fost descoperite la suprafaţă fragmente ceramice ornamentate cu benzi umplute cu triunghiuri ştampilate,
meandre etc.:19 Pe teritoriul oraşului s-au descoperit în 1898 mai multe
fragmente ceramice aparţinînd culturii Wietenberg. 40 Lingă actualul liceu,
33

.J. Hampe 1, A bronzkor emlekei Magyarhonban, I, pl. LXXV.
Informaţii primite de la Dorin Popescu. Materialele provin din colecţia i\rdos Fr.
3 ·, A. D. A 1 ex an dres cu, Săpăturile de salvare de la Sîntion, SCIV, 3-4,
1955, VI, p. 487 şi urm., fig. 3.
3r; M. Ros k a, în Kozlemenyek, IV, 1944, p. 36, fig. 22.
D. Popescu, Sondajele de la Socodor, Materiale, II. 1965, p. 73, 78, fig. 33/:,
3 şi 35/4.
:i; AE, XVI, 1896, p. 6'.!.
3H Ibidem, p. 63.
:J!I AE. XVIII, p. 420-421.
11
'•
Ibidem. p. 42'.!.
3"

https://biblioteca-digitala.ro

Nicolae

160

Chidioşan

8

cu ocazia ridicării hotelului, s-a descoperit un cimitir de incineraţie care
a aparţinut probabil purtătorilor culturii Wietenberg. 41
27. Tiboldar6c, R.P.U. La punctul numit „Berkut", într-o aşezare
Hatvan, dar în care sînt prezentate şi elemente mai noi, s-a descoperit
într-o poziţie stratigrafică necunoscută un fragment ceramic ornamentat
cu motiv meandric şi imprimări punctate 42 (Pl. VI/10).
28. Tîmpa, jud. Hunedoara. La puq_ctul numit „La cazan". săpătu
rile executate de B. Bassa au dezvelit parţial o aşezare aparţinînd epocii
de bronz. Din descrierea materialelor rezultă că aşezarea a aparţinut culturii Otomani şi anume unei faze nu prea tîrzii, în care există şi fragmente ceramice Wietenberg. 43
29. Tiream, jud. Satu Mare. La punctul numit „Cînepişti" (,,Kendereshalom"), într-o aşezare de tip atol, în nivelul superior aparţinînd
fazei Otomani III, au fost descoperite fragmente ceramice \Vietenberg
din aceeaşi fază. 44
30. T6szeg, R.P.U. In săpăturile din 1907 la „Laposhalom". în nivelele superioare a apărut un mic fragment dintr-o farfurie cu buza ornamentată cu ştampile triunghiulare. 45 (Pl. VI/11).
31. Unirea, jud. Cluj. Pe teritoriul comunei au fost găsite împreună
fragmente ceramice Wietenberg şi Otomani din faza a III-a. 46
32. Valea lui Mihai, jud. Bihor. Cu ocazia unor lucrări, au fost gă
site în punctele „Groapa cu lut" şi „Noua groapă cu lut" alături de fragmente şi vase Suciu de Sus şi Otomani III 47 şi cîteva fragmente Wietenberg ornamentate cu caneluri adînci mărginite de benzi cu imprimări
punctate.
33. Vărşand, jud. Arad. In 1911 cu ocazia săpăturilor de la „Mo,·ila
dintre vii" s-a descoperit în aşezarea aparţinînd fazelor II şi III ale culturii Otomani, vase şi fragmente aparţinînd culturilor Pecica, Vatina şi
Wietenberg. Amintim aici o mică ceşcuţă plată cu fundul ornamentat cu
motive spiraliforme legate între ele avînd intervalul dintre acestea acoperit cu imprimări punctate. 48 (PI. VI/4). In 1930 M. Roska descoperă alte
două fragmente de vase lobate, aparţinind culturii Wietenberg, ornamenIbidem, p. 422-23.
N. K alic z, op. cit. p. 119, pl. 119, pl. LXV /12, 17.
" 3 B. Bas sa, O aşezare de la sfîrşitul epocii bronzului, Sargatia, V. 1968.
p. 15 şi urm.
"" Informaţii primite de la I. Nemet hi.
5
"
J.B an n e r, I. B o n a, L. Mart o n, Die ausgrabungen von L. Marton in Toszcg Acta Arch. Hung. X, 1957, fig. 19/13.
" 6 M. Ros k a, în Germania, 18, 1934, p. 130.
" 7 I. Or de n t li c h, Un depozit de vase de tip Otomani de la Valea lui Mihai,
Studii şi Comunicări, Muzeul Brukenthal, Sibiu, 12, 1965, p. 182 şi urm.
',A I. Dom ok o ş, A Gyulavarsandi Laposhalom targyairol, M.K.E., VI, 1912,
',1

42

p. 19, fig. :!2.
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tate cu i:mpriman. ştampile triunghiulare, benzi incizate sau incrustate
cu o materie albă. 49 (Pl. VI/5-6).
Din analiza repertoriului de mai sus se pot distinge două aspecte
principale ale raportului dintre importurile ceramice şi mediile culturale
în care acestea au fost descoperite. Primul aspect ne este dat de prezenţa
ceramicii Wietenberg în complexe arheologice atribuite culturilor Oto-mani, Hatvan, Pecica, Filzesabony şi Komarowo. Aceste descoperiri se
grupează mai ales în zona nordică a Crişanei şi sudul Sătmarului, intre
\'alea Crişului Repede, Crasna şi Cîmpia Tisei. Se disting însă mici grupări pe Valea Crişului Alb şi pe vers an tele Tisei.
Al doilea aspect se referă la descoperirea elementelor ceramice Otomani în mediul cultural Wietenberg. Acestea pot fi sesizate mai cu seamă
pe Valea Mureşului - în jurul Devei - pe Valea Arieşului şi în aşe
zările din Sălaj de pe cursul inferior al Crasnei. Cum cele mai apropiate
interferenţe au fost observate intre culturile Otomani şi Wietenberg vom
analiza cu precădere aceste legături. In faza primară contactele dintre
cele două culturi sînt, cel puţin în stadiul actual al cercetărilor, greu de
sesizat şi de urmărit. Asemănările destul de flagrante intre formele şi
chiar între unele din ornamentele ceramicii atribuite fazelor I ale culturilor Otomani şi Wietenberg, fac şi mai dificilă separarea celor două ceramici.
La Derşida, în nivelul 1 de jos în ambianţa ceramici arhaice, s-au
descoperit mai multe fragmente ornamentate cu striuri s~gmentate,
scurte, executate cu piaptănul. Acest motiv intilnit frecvent în aşezările
culturii Otomani, este caracteristic pentru o etapă mai nouă a primei
faze (I b). Un decor asemănător, dar cu striuri continui, lucrat cu mătu
ricea, care acoperă aproape întreaga suprafaţă a vaselor, este specific
unei etape de început a fazei I din cultura Otomani (I a). Aceste două
subfaze au putut fi separate şi din punct de vedere stratigrafic în săpă
turile de la Sălacea. 50
Fie că considerăm acest motiv ca un import,5 1 fie că acesta a aparţi
nut organic repertoriului ceramicii arhaice din cultura Wietenberg, socotim descoperirea lui în nivelul inferior de la Dersida si în alte asezări
din Transilvania aparţinînd culturii Wietenberg, 52 c·a un' indiciu deosebit
de valoros pentru sincronizarea celor două culturi. Prezenţa striurilor
1
'~ M.
Ros k a, A Gyulavarsandi Laposhalom targyair61, Folia Arch. 11IV, 1941, p. 45 şi urm. fig. 6/6 a-6 b.
,,o I. Or d e n t l i c h, Die Chronologische gliederung der Otomanikultur auf
dem Rumănischen gebiet und ihre wichtiigsten merkmale, Dacia, N. S. XIV,
1970, p. 88-89.
51 Acest motiv este frecvent întîlnit în mediile d~ la vest de Carpaţii Apuseni, în culturile Zok, Nagyrev, Hatvan (N. K alic z, op. cit. PI. CXXVI-CXXIX)
şi Otomani, dar îl întîlnim şi în culturile Tei şi Monteoru (V. Leahu, O fază
veche a culturii Tei, descoperită la Căţelu Nou, SCIV, 2, 1963, XIV, p. 312.
52
K. Hore d t, Problemele ceramicii din perioada bronzului evoluat în
Transilvania, Studii şi Comunicări, Muzeul Brukenthal, Sibiu, voi. 13, 1963, p. 139.
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noi, ne permite să sincronizăm faza I-a al acestei aşezări cu subfaza I b
a culturii Otomani, datată în Br. A~ 1. Putem spune astfel în concluzie
că cele două culturi se formează în aceiaşi etapă istorică a bronzului
timpuriu, dar cultura Wietenberg îşi începe evoluţia într-o subfază mai
nouă. Este demn de menţionat că la Sebeş „Podul Pripocului" s-a descoperit în nivelul corespunzător începutului fazei a II-a a culturii Wie1enberg, un ac de bronz cu cap în formă de disc. Acest tip evoluat de ac
se datează la sfîrşitul bronzului A 2 . 54
Orizontul fazei a II-a înseamnă pentru culturile discutate o etapă
deosebită, chiar dacă aceasta constituie în multe privinţe continuarea fazei precedente. Detaşarea despre care am amintit survine odată cu
apariţia influenţelor miceniene în spaţiul Carpato-Danubian, influenţe
evident observabile în metalurgie, în decorarea unor piese de os, în ornamentarea ceramicii etc. 55 De menţionat în acest sens că, numai începînd
cu această perioadă. deci cu fazele II ale culturii Otomani şi Wietenberg,
se răspîndeşte motivul spiraliform în ceramică şi în ornamentarea unor
piese de os. Credem că este necesar să amintim de la început, că aplicarea motivului spiralic în cadrul ceramicii celor două culturi diferă considerabil. Această diferenţiere este sesizabilă chiar din fazele II ale culturilor, deci din momentul apariţiei lor în ornamentica bronzului mijlociu. Spirala Wietenberg este de fapt un „S" alungit sau un compus de-al
său, care în formele sale evoluate devine mai complexă şi mai încărcată.
Amintim de asemenea că motivul spiralic în această cultură este subordonat unei anumite structuri a vasului, el fiind fixat în majoritatea cazurilor pe umărul vaselor şi mai întotdeauna limitat în benzi. Credem
justificată această insistenţă asupra caracterului aparte al acestui ornament, deoarece aceste caracteristici fac posibilă evidenţierea, separarea.
ceramicii Wietenberg în cadrul complexelor Otomani din faza secundară. Cunoscîndu-se în general că motivul specific Wietenberg este meandrul şi tehnica împunsăturilor, elementele mai timpurii erau confundate în general cu mediul cultural în care erau descoperite.
Aşa cum rezultă din repertoriul publicat mai sus. paralelisme e,'iclente între fazele secundare ale celor două culturi, pe baza i:nporturilor
reciproce, pot fi sesizate la Bădeni, Derşida, Otomani-.. Cetăţuia", Sîntion,
Sălacea etc. Succesiunea stratigrafică a aşezării de la Sălacea care se termină la sfirşitul fazei a II-a Otomani, precum şi bogatul material mixt
I. Or de n t I ic h, art. cit. p. 89.
,,,. K. Hore d t, art. cit. p. 139-140.
:;:; R. Hac hm an n, Die fri.ihe Bronzezeit in westlichen Ostseegebiet und
ihre mittel-und si.idosteuropăischen Beziehungen, Hamburg, 1957, p. 165-180.
I. Nes tor, în Istoria României., voi. I, 1960, p. 100 şi urm.
K. Hore d t, Siebenbi.irgen und Mykena, Nouvelles etudes d'histoire, 2, Bucureşti, 1960, p. 31-40.
S. Fo I t i n y, Mycenae and Transilvania, Hungarian Quarterly, voi. III, nr.
3-4, New-York, 1962, p. 133-137.
iiJ
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descoperit aici, asigură poate cele mai optime şi sigure posibilităţi de paralelizare între fazele corespunzătoare ale culturilor Wietenberg şi Otomani. Acest lucru este înlesnit de faptul că aşezarea a fost cercetată exhaustiv, ceea ce a permis observaţii complexe, iar pe de altă parte faptului că în inventarul arheologic al acestei aşezări au fost găsite cele mai
multe elemente Wietenberg. Aici nu s-a descoperit nici un element care
poate fi atribuit fazei a III-a a culturii Wietenberg. Identitatea perfectă
între ceramica nivelelor IV-III de la Derşida şi ceramica de import
Wietenberg din nivelele II-III de la Sălacea, atribuite fazei a II-a culturii, asigură un sincronism perfect între fazele II ale celor două culturi.
Faza a II-a a culturii Otomani este paralelizată şi cu cultura Hatvan
din cîmpia Tisei. N. Kalicz subliniază paralelismele multiple ce există
între faza secundară a acestei culturi şi cea de la Otomani, precum şi
contacteele pe care aceasta, este adevărat sporadice, le-a avut cu cultura
Wietenberg. 56 Ca argument pentru contemporaneitate cu aceasta din
urmă, este invocată prezenţa în ambele medii a vaselor pasariforme sau
a askosurilor, a cîtorva forme şi ornamente comune. Elementele amintite
au ,corespondente în fazele timpurii ale culturii Wietenberg, lucru remarcat de altfel şi de N. Kalicz. De exemplu, vasele askodide atît de frecvente în cultura Hatvan, apar în mediu Otomani numai în aşezările din
faza a II-a. La Sălacea, în nivelele medii, în care s-au descoperit două
askosuri, au fost găsite şi vasele Wietenberg II.
In Ungaria la Retkăzberencz în aşezarea Otomani II. în care sînt
prezente şi elemente Hatvan II, s-a descoperit şi motivul „Crucii Wietenberg" pe un mic disc de lut. Acest motiv este specific fazei a II-a culturii Wietenberg. Acela.ş motiv este prezent pe ceramica nivelelor medii de la Derşida şi pe un căpăcel de la Sălacea des,coperit în nivelul II.
Ţinînd cont de cele expuse, precum şi de celelalte paralelisme oferite de aşezările Hatvan şi Otomani din cîmpia Tisei, unde s-au descoperit împreună produsele ceramice ale celor două culturi, precum şi de
paralelismele reciproce existente între cultura Otomani şi Wietenberg observate la Sălacea şi Derşida, putem vorbi deci de o contemporaneitate
a celor trei culturi - Hatvan II, Otomani II, Wietenberg II.
Trebuie să precizăm însă, că atît la Tiboldarocz cit şi la Novaj, cele
două fragmente ceramice semnalate, sînt ,ornamentate în maniera fazei
a III-a a culturii Wietenberg. Prezenţa acestora în mediile Hatvan II nu
mai oferă aceeaşi posibilitate de paralelizare. Aşa cum rezultă însă din
descrierea şi din prezentarea materialului ceramic descoperit în aceste
două localităţi, aceste aşezări au fost locuite şi în perioada culturii Filzesabony, fie de purtătorii acestei culturi, fie de cei din cultura Hatvan.
56 N. K

a 1 ic Z, op. cit. p. 164-166; 180.
A. Mos z o 1 ic s, Die Ausgrabungen in Toszeg in Jahr 1948, Acta Arch.
Hung. II, 1952.
57
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Ornamentul celor două fragmente descoperite în condiţii stratigrafice incerte, oferă mai degrabă legături cu orizontul culturii Filzesabony.
Fie deci că acceptăm ideia că elementele decorative Wietenberg III
apar deja în Hatvan II, fie că piesele de import, descoperite în condiţii incerte, au aparţinut unui orizont post Hatvan sau Hatvan tlrziu. poate să
existe pentru fiecare ipoteză argumente pro şi contra. Coroborînd datele
şi informaţiile pe care ni le oferă materialul ceramic din majoritatea aşe
zărilor, bine cercetate şi descoperite în condiţii stratigrafice certe. trebuie
să acceptăm însă mai degrabă varianta ultimă a ipotezei noastre.
In aşezările de la Socodor şi Otomani „Cetăţuia" au fost găsite de
asemenea, în nivelul cel mai de sus sau în gropi ce pornesc din acesta.:; 8
cîteva fragmente decorate în maniera fazei a III-a a culturii Wietenberg.
Trebuie să subliniem şi în cazul acesta, că foarte multe din aşezările din
perimetrul ariei de răspîndire a culturii Otomani de pe teritoriul României (Otomani, Sălacea, Pir, Giriş, Sîntion) au fost relocuite temporar de
către populaţia aceleiaşi culturi dar într-o fază mai avansată. K. Hore<it
face această precizare amintind aşezarea de la Otomani „Cetăţuia", menţionînd că ceramica Wietenberg rlescopPrită aici este mntemnorarii'\ relocuirii tardive a aşezării, populaţie care şi-a adîncit gropi începînd cu
nivelul 1 de sus. 59
Ca şi în cazul aşezărilor din Ungaria, credem că problema apariţiei
ceramicii cu ornamente ale fazei III Wietenberg trebuieşte fără îndoială
legată de aceste relocuiri izolate şi de scurtă durată.
La Otomani „Cetăţuia" în condiţii stratigrafice, certe au fost descoperite în nivelul superior fragmente ceramice Wietenberg II, ceea ce corespunde cronologic cu ansamblul general al ceramicii Otomani din
acest nivel.
In contextul aşezărilor de la Sălacea (ultimul nivel şi Cirişu de Criş
(nivelul IV) au fost descoperite două ceşti aparţinînd Culturii Nord-Panonice. Aria de răspîndire a acestei culturi a cuprins zona nord-estică a
Ungariei şi sud-vestul Slovaciei şi este încadrată în limitele perioadelor
Br. A 2-B 1 • După pătrunderea tumularilor în zona transdanubiană, triburile nord-panonice cu ceramica încrustată, se retrag spre sud-est în ţi
nuturile dintre Dunăre şi Tisa. Cultura lor materială se poate împărţi în
două faze evolutive (I-II) 60 • La gurile Crişurilor produsele lor ceramice
58 Noile cercetări dovedesc şi faptul că schema cronologică fixată de A. M os z ol ic s pentru T6szeg, nu poate fi generalizată pentru întreaga epocă de bronz
din Ungaria, deoarece chiar şi în aşezarea eponimă, cultura Hatvan se continui
tîrziu şi în perioada existenţei culturii Fiizesabony. In cimitirul de la Hernadkek
(N. Kalicz, op. cit. p. 183) ceramica Fiizesabony, Otomani şi Hatvan au fost descoperite împreună, ceea ce indică fără îndoială o anumită contemporaneitate şi
o prelungire a duratei culturii Hatvan.
69 K. Hore d t, Die Wietenbergkultur, Dacia, N. S. IV, 1960, p. 132-133.
60 M.
Duse k, Patince das Grăberfeld der nordpannonischen Kultur, A.rchaeologica Slovaca Fontes, Bratislava, 1960, p. 208.
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sînt frecvent întîlnite în ambianţa culturii Hatvan Il 61 , iar în Slovacia
sud-vestică sînt asociate cu elemente FUzesabony şi Vrsac-Vatina. 62 In
aşezarea de la Pecica întîlnim ceramica nord-panonică începînd cu nive1,ul XII. 63 Prin descoperirea ceştilor încrustate nord-panonice în mediile
amintite, iar la Sălacea împreună şi cu elemente Wietenberg II, se creiază aliniamentul cultmal Otomani II-Wietenberg
nord Panonic IIînceputul culturii FUzes.abony şi Pecica - nivel XII.
Intre cultura Wietenberg şi Pecica nu există în acest interval schimburi sau legături directe. Cunoaştem însă descoperiri aparţinînd culturii
Pecica în nivelele Otomani II şi parţial III din aşezările de la Socodor.
Vărşand 54 • Cirişu de Criş. Oradea. In cîteva dintre aceste aşezări au fo3t
descoperite şi ceşti cu picior găurit şi opaiţe aparţinind cuiturii Vatina. 65
Prezenţa acestei ceramici alături de cea a culturii Otomani II şi Pecica,
precum şi prezenţa în unele dintre aceste medii şi a ceramicii Wietenberg, oferă posibilitatea lărgirii orizontului cultural şi cronoligic şi astfel putem să jalonăm următorul orizont cultural şi cronologic: Wietenberg II-Otomani II-Hatvan II-începutul culturii FilzC'sabony -Cultura Nord Panonică II, Pecica nivel XII-Vatina. 66
După cum rezultă din nenumăratele importuri Wietenberg, această
perioadă corespunde cu stabilirea unor relaţii de schimb mai intense cu
poulaţiile situate la vest de Carpaţii Apuseni. Spunem relaţii de schimb
şi influenţe reciproce deoarece nu avem nici un argument să susţinem
o pătrundere în această perioadă a triburilor Wietenberg în ariile de răs
pîndire a culturilor vestice. Locuitorii de la Derşida, aşa cum am văzut,
sînt stabiliţi la limita estecă a ariei de răspîndire a culturii Otomani încă
dintr-o fază primară. Subliniem de asemenea relaţiile paşnice existente
între culturile Otomani şi Wietenberg, lucru semnificativ deoarece se
cunoaşte caracterul războinic al triburilor Otomani şi Wietenberg, tendinţele refractare în faţa pătrunderii influenţelor străine ale culturii
transilvane. Este interesant şi faptul că. deja din această fază, cultura
Otomani devine receptivă la influenţele Wietenberg, preluînd motivele
ornamentale ale acesteia şi refolosindu-le uneori integral ori uşor transformate pentru decorarea propriilor lor produse ceramice.
Cum am mai menţionat, faza a II-a începe într-o etapă intermediară
situată între bronzul timpuriu (Br. A 2 ) şi începutul bronzului mediu
(Br. B1). Pe baza unor piese de metal, în speţă daltă celt descoperită în-

n.

61
62

N. K a 1 i c z, op. cit. p. 182.

A. Toci k, Vyskum v Malych v poplohe Torokdomb, Referâty o pracovtt(/ch vysledkoch teskoslovenskych archeol6gv za rok, 1956, vol. II, 1957, p. 8.

A. Moszolics, art. cit. p. 51.
Popescu, Cercetări arheologice în Transilvania, Materiale, II, 1956,
p. 77, fig. 28/10, 26/8, p. 123.
65 Ibidem, p. 51, fig. 10/13, 28/2, 26/7.
66 O anumită sincronizare a culturilor Pecica, Vatina şi Wiet.enberg a fost
demonstrată pe deplin şi cu ajutorul unor piese de metal şi podoabe. (K. Horedt;
art. cit. p. 128 şi urm.).
G.l

~ D.
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tre dărămăturile unei locuinţe de la Sălacea ; 7 şi a unui tipar de turnat.
tot a unei dăltite celt, descoperită în aşezarea de la Derşida, sfîrşitul
acestei faze poate fi datat la sfirşitul bronzului mijlociu (Br. B 2 ) 6H.
Cercetătorii maghiari şi slovaci înclină să încheie dezvoltarea independentă a culturilor clasice. în această etapă a sfirşitului bronzului
mijlociu. Tezele de bază de la care se pleacă pentru această datare şi
totodată pentru cercetarea bronzului evoluat din Ungaria. sint nemijlocit
legate de pătrunderea şi înaintarea succesivă a purtătorilor culturii mormintelor tumulare în acest spaţiu. 69 Venirea tumularilor a adus cu sine
distrugerea echilibrului cultural din bronzul mijlociu prin alungarea
unor triburi din spaţiul lor de baştină şi strămutarea lor în alte zone.
prin crearea unor mixturi culturale formate intre populaţiile dizlocate
şi cele autohtone şi prin amestecarea noului etnic tumular cu cele locale. 70
Marele val migraţionist nu a lezat direct şi imediat culturile brozului din ve5tul României, în speţă cultura Otomani dar şi Wietenberg, ele
continuindu-şi evoluţia pe mai departe şi după finele bronzului mijlociu.
Triburile tumulare s-au lovit în primul rînd de culturile transdanubiene
(Vâtya, Nord Panonic etc.) iar apoi de cele din zona dintre Dunăre şi
Tisa, ajungînd în cele din urmă să se izbească de puternicul „val de
apărare" a purtătorilor culturii Otomani, pe care însă nu au reuşit să-l
depăşească. Argumentînd afirmaţia noastră trebuie să spunem că pe
acest teritoriu nu se cunoaşte nici o altă cultură nouă, venetică, care se
situează în intervalul de timp dintre bronzul mijlociu şi fenomenul hallstattizării, cultură sau grup cultural care ar fi putut să înlăture puternicele triburi Otomani. 71
In faza a III-a a evoluţiei culturilor Otomani şi Wietenberg, confluenţele dintre ele devin mult mai strînse. Numărul aşezărilor. in care
au fost sesizate descoperiri mixte ale acestor culturi înregistrează o
07 I. Or de n t l i c h,
pl. XVIII/11.

art. cit. în Studii

şi

Comunicări.

Satu Mare, II, 1972,

Ibidem, p. 68.
R. Pi t t ioni, Urgeschihte des Osterreichen Raumes, Viena, 1954, p. '.!90,
fig. 199/4.
mi A. Mos zoli c s, Archaologische Beitrage zur Geschicte der grossen Wanderung, Acta Arch. Hung. VIII, 1957, p. 119 şi urm.
io T. K e m e n c zei, Adatok a Kărpat-medencei halomsiros kultura vandorlasanak kerdeseihez, AE, 95, 1968, p. 159 şi urm.
A. To C:: i k, Die Graberfelder des karpatenlandischen Hiigelgraberkultur,
Praga, 1964.
T. Kovacs, A halomsiros kultura leletei az tszak alfoldi:in, At, 93, 1966,
p. 160 şi urm.
71 Pătrunderea tumularilor în zonele vestice şi limitrofe culturii Otomani
poate fi sesizat şi în aria acesteia prin: influenţe, importuri, regruparea unor aşe
zări, şi prin pătrunderea unor grupuri Otomani în Transilvania în aria de răs
pindire a culturii Wietenberg.
ni
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creştere evidentă.

Ceramica provenită din import, prezintă în aceste aşe
un tablou unitar şi un paralelism perfect cu cultura locală. Săpătu
rile arheologice întreprinse în mai multe din aceste aşezări au confirmat
şi din punct de vedere stratigrafic că fazele III ale culturilor discutate reprezintă o continuare a celei precedente. In această ultimă fază credem
că s-a depăşit stadiul schimburilor incidentale între purtătorii culturilor
Otomani şi Wietenberg. Apariţia bogatului material Wietenberg la nordvest de Carpaţii Apuseni trebuieşte asociat nu numai de procesul activ de
schimburi materiale ci probabil şi de o pătrundere a unor grupuri transilvănene dincoace de Carpaţi. Aşezările de la Lăpuş, Nadiş, Şimleul Silvaniei, Giurtelec şi necropolele aferente, sînt datate în această perioadă
a fazei a III-a a culturii Wietenberg.
Fenomenul pătrunderii triburilor transilvănene în spre nord-vest
pare şi mai interesant ştiind că în această ultimă şi cea mai lungă etapii a
c\·oluţici celor două culturi, grupuri Otomani pătrund pe valea Someşului
şi pe Mureş şi se stabilesc într-un număr mare în aşezările din spaţiul
Transilvaniei (Unirea, Deva, Stolna, Cluj, Hunedoara, Rapoltul Mare
etc.)
Sub raportul interferenţelor discutate, credem necesară sublinierea
faptului că purtătorii culturii Otomani din această fază, au folosit relativ
frecvent ornamentele Wietenberg şi mai cu seamă o serie de tehnici de
realizare a acestora (imprimările punctate realizate cu un piaptăn, împunsăturile succesive etc.) Este însă adevărat că aceste procedee au fost
adaptate gustului propriu, cu toate că au pă·strat de exemplu distribuţia
ornamentelor în registre, procedeu specific culturii Wietenberg.
Sesizăm pe de altă parte un grup ceramic (descoperit în nivelele superioare ale unor aşezări din Crişana: Oradea, Girişu de Criş, Curtuişeni
etc. şi în cîteva aşezări din Transilvania-Rotbav, Coldău, Obreja, Deuş) 72
de un aspect vizibil degradat, barbarizat, fapt observabil în primul rînd
în factura pastei - culoare cenuşiu închisă, cenuşiu-gălbuie sau cărămi
ziu deschisă, întotdeauna fără luciu, poroase şi aspre la pipăit. Ornamentele sînt executate neglijent şi considerabil simplificate. Distribuirea ornamentelor în benzi, normă atît de susţinută pe durata tuturor fazelor,
dispare în cadrul acestui grup. O evidentă prelucrare o putem sesiza în
folosirea motivului meandric, care este transformată fie într-o formă liniară realizată grosolan prin tehnica împunsăturilor succesive, fie în
forme hibride dispuse în prelungirea catetelor unor triunghiuri haşurate.
Olarii culturii Otomani par receptivi şi la această schimbare şi aplică
pe propriile lor produse aceste motive şi tehnici simplificate sau barbarizate. Se preferă în special realizarea unor spirale colţuroase executate
prin împunsături succesive, realizate cu un instrument lat şi nu prea as-

zări

72

N.

C hi di o ş an,

Consideraţii

prezentată la Colocviul privind
de fier, Bucureşti, 3-5 noe. 1973.

asupra culturii Wietenberg, Comunicare
problemele epocii bronzului şi începutul epocii
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-:uţit şi inprimările punctate folosite pentru umplerea spaţiilor adiacente
unor proeminenţe ascuţite sau al simbolului plan al acestora. Repertorul
mixt folosit atît în ceramica Wietenbcrg cit şi în cea Otomani, ingreunc•ază considerabil separarea acestora, creindu-se impresia unei mixturi
culturale.
In contextul mai multor aşezări Otomani III, în care sint prezente
şi elemente Wietenberg, au fost descoperite, fie în nivelele superioare,
fie la suprafaţă, vase fragmente aparţinînd culturii Suciu de Sus (Valea
lui Mihai, Curtuişeni, Otomani „Cetatea de pămînt", Oradea, Girişu de
Criş etc.) 73 • In Transilvania de asemenea, în peste 20 de localităţi, s-au descoperit urme ale culturii materiale Suciu de Sus împreună cu elemente
tirzii ale culturii Wietenberg74 (Iuda, Tonei, Viişoara, Rebrişoara, Nă
săud etc.) şi în unele localităţi împreună cu elementele Noua. Cultura
Suciu de Sus a fost încadrată de majoritatea cercetătorilor în Br. C-D;:;
şi a fost paralelizată cu cultura Komarowo şi Noua. 76
Aşa cum am amintit în repertoriul descoperirilor, la Diakovo (URSS)
au fost descoperite fragmente Wietenberg într-un context cultural Komarowo, Otomani şi Suciu de Sus. Cultura Komarowo se dezvoltă, în
zona Subcarpatică, Padolia şi Wolhynia şi zona nordică a bazinului Niprului mijlociu, în perioada bronzului tîrziu - hallstatt timpuriu 77 • In
evoluţia ei s-au putut determina trei faze de evoluţie. Faza a II-a este
contemporană cu cultura Noua, care la rîndul ei este contemporană cu
cultura Suciu de Sus. 78 Deşi nu avem precizări privitoare la faza culturii
Komarowo din aşezarea de la Diacovo, putem totuşi stabilii pe baza asociaţiei cu ceramica Suciu de Sus şi a paralelismelor deja stabilite cu cultura Noua, că ceramica Komarowo poate fi atribuită fazei a II-a. Acest
lucru permite stabilirea unui nou raport de contemporaneitate - chiar
şi dacă numai parţială intre culturile Wietenberg III - Otomani III.
Komarowo II, Suciu de Sus şi Noua.
Privitor la celelate asociaţii şi sincronisme, observate pe parcursul
evoluţiei culturii Wietenberg din spaţiul vestic al României, reamintim

N. C hi di o ş an, art. cit. în SCIV, 2, 1970, '.21. p. 287 şi urm.
M. Rusu, art. cit. în Arh. Mold. 1964, II-III, nota 36.
75 N. K a 1 ic z, A kes6bronzkori Felsosz6csi-csoport le letci es kronologiai helyzete, AE:, 87, 1960, p. 12-13.
T. Bade r, Cultura Suciu de Sus în nord-vestul României, SCIV, 4, 197:!. 4
p. 525.
76 A. Florescu, Contribuţii la cunoaşterea culturii Noua, Arh. Mold. I I III, 1964, p. 196-201.
77 I. G. S w ies z ni k o w, Kultura Komarowska, Archeologia Polski, vol. XII,
nr. 1, 1967 (rezumat în limba franceză), p. 101.
711 Ibidem, p. 105-107.
A. Florescu, art. C'it. p. 194. In Transilvania se cunosc nenumărate aşe
zări în care sînt prezente elementele culturilor Noua şi Wietenberg. Amintim pe
cele mai recent descoperite: Bezid, Păuleni, Simoneşti (Z. Szekely, Săpăturile executate de muzeul din Sf. Gheorghe 1959-1960, Materiale, IX, 1970, p. 298).
73
7"
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în mai multe aşezări, mai ales din Transilvania 70 • au fost descoperite
fragmente aparţinînd faciesului tîrziu al culturii Pecica. De asemenea,
la Derşida în nivelul superior şi la Sighişoara. s-au descoperit torţi de
tip ansallunata. Cum acestea sînt străine mediului cultural în care au fost
găsite dar frecvente la Pecica numai începînd cu nivelul XII, le atribuim
unei faze evoluate ale acestei culturi. 8° Contactele dintre cele două culturi
sînt relativ sporadice şi în această ultimă fază. Prezenţa fundului de vas
ornamentat în maniera Wietenberg, într-un strat neprecizat al aşezării
de la Pecica nu poate să aducă lămuriri suplimentare.
Contactele culturii Wietenberg cu acelea din cîmpia Panonică se amplifică pe parcursul fazei a III-a. Alături de importurile descoperite la
Novaj şi Tiboldaroc, pe care le-am discutat deja, amintim pe cele de la
Toszeg (mediu Toszeg C - Flizesabony) şi mai ales pe cel de la Egyek,
unde ceramica Wietenberg a fost descoperită în ambianţa culturii materiale Toszeg D - orizont tîrziu socotit tumular sau post tumular (Br.
C-D).
Cercetările arheologice întreprinse în ultimii ani în vestul României
şi în Transilvania, au oferit suficiente probe materiale pentru jalonarea
orizontului cronologic al fenomenelor culturale din perioada bronzului
evoluat şi tîrziu. Majoritatea cercetărilor din România care s-au ocupat
de cercetarea epocii bronzului au demonstrat pe deplin persistenţa culturilor Otomani şi Wietenberg pînă în pragul epocii hallstattiene, demonstraţie bazată pe cunoaşterea nemijlocită a unui vast material metalurgic şi ceramic. 81
Numeroasele şi marile depozite de bronzuri datate la finele epocii
bronzului în Transilvania (Rebrişoara, Balşa. Valea Largă, Uriu) 82 şi
Crişana (Cubulcut, Galoşpetreu, Curtuiuşeni, Valea lui Mihai, Otomani,
Salonta) pot fi atribuite fără îndoială populaţiei Wietenberg şi Otomani. 83
Această afirmaţie este susţinută şi de faptul că mai multe depozite aparţinind bronzului final (Br. D-Ha A), au fost descoperite chiar în aşeză
rile acestor două culturi (Otomani, Miercurea Ciuc. Rebrişoara, Balşa) 8 -'.
că

79

M. Rusu, art. cit. în Sargetia, IV, nota 18.
N. C hi di o ş an, art. cit. în Dacia, N. S. IX, pl. 10/14.
K. Hore d t, art. cit. pl. 10/6, p. 132.
81 Idem, art. cit. în Studii şi Comunicări, Muzeul Brukenthal, Sibiu, vol. 13,
1963, p. 141, 146.
81 M. Rusu, art. cit. în Arh. Mold. II-III, 1964, p. 245-249.
I. Or de n t li c h, art. cit. p. 94-97.
Al. Vulpe, Cu privire la sistemul cronologic al lui B. Hănsel pentru epoca
mijlocie a bronzului, SCJV, 2, 1971, 22, p. 309, nota 17.
Z. S z e k el y, Contribuţii la cunoaşterea epocii bronzului în sud-estul Transilvaniei, SCIV, 3, 1971, 22, p. 397-399.
8
_
:J M. Rusu, art. cit. p. 246-247.
8
" Idem, Die Verbreitung der Bronzehorte in Transilvanien vom Ende der
Bronzezeit bis in die Mittlere Hallstattzeit, Dacia, N. S. VII, 1963, p. 180-184,
205-206.
80
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In aceiaşi ordine de idei semnalăm descoperirea în condiţii stratigrafice
precise a unor piese de bronz, datate în Br. D (Otomani 8 5. Curtuiuşeni 66 •
Simioneşti 87 , Pir 68 ) şi care datează nemijlocit şi materialul ceramic aferent (Wietenbarg, Otomani, Suciu de Sus) în acelaşi orizont cronologic
tîrziu.
In concluzia observaţiilor noastre privind ansamblul prolJlemelor ridicate de paralelizările şi sincronizările diferitelor etape ale evoluţiei interne a culturii Wietenberg cu alte culturi vecine din zona geografică
situată la vest de Carpaţii Apuseni, trebuie să remarcăm următoarele: în
primul rînd multiplele şi permanentele contacte directe sau indirecte
care au existat între acestea pe tot parcursul epocii bronzului iar în al
doilea rînd posibilităţile oferite tocmai de aceste interferenţe, de a incadra fazele culturii Wietenberg într-un sistem cronologic mai constrîns.

DIE WESTLICHER SVNCHRONISMEN DER WIETENBERG KUTLUR,
DIE HABEN AUF DEH KERAMISCHEN IMDORTEN FESTGESETZT

Zusammenfassung

Westliche Syncronismus der Wietenberger Kultur ist Bestandingt auf der
Griindlage die haben die linfiihrungen Keramik festgestelt.
Die Wietenberg Kultur hat ihrer verbreitung Flăche im Transilvania, durch
ihrer Zentrale Position bildung zwischen zeitalter Bronzkulturen aus Rumănien,
ein wertvoller Ring fur feststellen die Chronologie und Kultur Parallelen. Vielfache entdeckungen im die Vest Zone dariiben uber die Westlichen Karpaten. und
am Nord„Vest vom diese bewăhren das die meiste Bestandteil vom die Material
Kultur Wietenberg waren ubermittelt im dieser Raum, was eigentlich war bewohnt
im grossten teil vom Otomanvolkstamrn.
Auf griinden eigenfiihrte entdekte Keramik im unzăhlige Siedlungen, zu meist
im Crişana, die drei Wietenberg Kultur Phaze konnen sein pararelliesirt mit
anderer Kulturen aus Bronz-zeit Derart:
Wietenberg I mit Otomani IB.
Wietenberg II mit Otomani II, Hatvan II Spater Nord Panonic. anfang fri.i.h
Fiizesabony, Vatina, Pecica -niv.eau XII.
\Vietenberg III mit Otomani III und teilweise mit Suciu de Sus, Noua, Komarowo.
Der Verfasser dokumentiert die Wietenbergkultur persistenz auf dem ganzen
dauer Bronz- zeit (Reinecke A 2-D).
85 I.
Or de n t 1 ic h, Depozitul de bronzuri de la Otomani, ,4cta ./\fusei
Napocensis, V, 1968, p. 397 şi urm.
Z. S z k e 1 y, Depozitul de obiecte de bronz de la Miercurea Ciuc. SCIV,

e

3, 1970, 21, p. 478-479.
Bn I. Or de n t 1 ic h, art. cit. în Dacia, N. S. XIV, 1970, p. 96.
87 N. C h.i di o ş an, art. cit. în SCIV, 2, 1970, 21. p. 292.
Bt1 Z. S z e k e 1 y, art. cit. în SCIV, 3, 1971, 22, fig. 9.
89 Idem, art. cit. în SCIV, 3-4, 1955, Vi, fig. 9/7.
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III. Ceramică aparţinînd culturii Wietenberg, descoperită în Crişana:
Otomani „Cetăţuia"; 4, 7, 9
Oradea; 6,8 - Otomani „Cetatea de
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PLANŞA

V. Ceramică aparţinînd culturii Wietenberg descoperită în aşezări situate la vest de Carpaţii Apuseni: 1-2 - Sălacea; 3 Novaj; R.P.U. (dup:i
N. Raliez); 4 - Oradea; 5 - Pir (după Z . Szekely); Retkozberencs, R .P .U . (după
N K icz · 7 e · 8 om ni
t ui " u ă
osk .
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VI. Ceramică aparţinînd culturi Wiet nberg d coperilă în a eznn ilual, la v sl d Carpatii .\pus ni 1 intwn (după J Hamp ,1,. ~ mt1on
(după A. D . Al
andr cu); 3
înlion; 4-6 ăr and (după
1 Roska): 7-9
'ocodor (dup!i D. Pop seu); 10 - T1boldaro , R .P U cdupă N K hcz): 11 - Toszeg, R.P.U. (dup J. Bann r, I. Bona,
Marton); l:!-13 - DiatOVO, U R n_
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