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nouă descoperire arheologică
la Bulturi (Hunedoara)
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Deschiderea unei cari~re dP ms1p în satul Buituri (azi suburbie a
municipiului Hunedoara) a prilejuit descoperirea întîmplătoare, în august 1959, a unui celt de bronz şi a unui lanţ de aur format din trei
inele întregi şi unul fragmentar. Ele au intrat, prin donaţie 1), în colecţia muzeului din Deva sub numerele de inventar 13 673-13 674.
Locul descoperirj se află la 1,5 km n-e de satul Buituri, pe coama unui deal. Piesele au fost găsite la adîncimea de circa 3 m. La locul descoperirii, în timpul lucrărilor de excavaţie, au mai fost observate 4 morminte de inhumaţie, aflate la adîncimi variind între 2 şi 3,5 m.
Alte amănunte referitoare la mediul arheologic sau conexiunea în care
au fost găsite, datorită caracterului fortuit al descoperirii şi imposibilităţii de a efectua o cercetare sistematică, nu cunoaştem.
Localitatea Buituri este cunoscută în literatura arheologică de
specialitate prin cîteva descoperiri întîmplătoare de resturi osteologice,
animaliere, răzuitoare din paleolitic 2), unelte de silex şi fragmente ceramice neolitice 3).
Noile materiale achiziţionate atestă urme de locuire şi în perioada
hallstattului timpuriu.
Descrierea obiectelor :
1. Celt de tip transilvănean (inv. nr. 13 673, fig. 1 a, fig. 2) cu corpul zvelt, gura dreaptă şi tăişul convex, avînd urme de utilizare. De
sub bordura găurii de înmănuşarc, îngroşată în formă de manşon, porneşte o toartă de secţiune rombică, uşor alungită, pe vîrful căreia se
observă ciotul de turnare. Celtul, în partea opusă torţii, prezintă din
vechime o fisură longitudinală pe o porţiune de 3 cm. Liniile mediane
de pe feţele celtului ce alcătuiesc laturile triunghiurilor sînt unite printr-o arcadă formînd un motiv ornamental de sine stătător, potrivit consideraţiilor tipologice ale lui M. Rusu. Gaura de înmănuşare, cu secţiu
nea ovală, neregulată, se adînceşte 6,6 cm în corpul celtului. Dunga de
la turnat, vizibilă, a fost prelucrată cu grijă. Patina verde-închisă.
\Dimensiuni : lungimea 11,3 cm, grosimea 3,4x3,5 cm, lăţimea tăi
şului 5,5 cm, diametrele găurii de înmănuşare 2,5x3,5 cm, greutatea 370 g.
2. Trei inele (inv. nr. 13 674, fig. lb, fig. 3) din sîrmă de aur şi un
fragment prinse în formă de lanţ de zale. Inelele, oval rotunde, de
mărimi apropiate, cu secţiunea ro1 undă, au grosimea maximă la mijloc şi se subţiază spre extremităţile care sînt încălecate. Sînt ornamentate pe întreaga suprafaţă cu cîtf o linie incizată în formă de spirală.
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Pe alocuri, datorită folosirii îndeiungate, ornamentaţia este ştearsă. Pe
suprafaţa exterioară a inelelor, în spaţiul dintre linii, este incizat longitudinal un şir de puncte. Dimensiuni : Inel (1) - lungimea desfăşu
rată 6,1 cm, diametrul 1,7x2,2 cm, grosimea maximă a sîrmei 0,2 cm.
Inel (2) - lungimea desfăşurată 6,6 cm, diametrul 2x2,4 cm, grosimea
maximă a sîrmei 0,2 cm. Inel (3) lungimea desfăşurată 7,3 cm, diametrul 2,3x2,4 cm, grosimea maximă a sîrmei 0,2 cm. Fragment inel
(4) - lungimea desfăşurată 1,8 cm. Greutatea totală 6,25 g.
In ceea ce priveşte tehnica confecţionării, celtul a fost obţinut
i:-rin procedeul turnării directe a metalului în tipare bivalve, fapt confirmat de existenţa liniilor de turnare, pe feţele laterale. Inelele ce
compun lanţul au fost obţinute prin prelucrarea sîrmei de aur.
Din punct de vedere cronologic, pe baza analogiilor ce le prezintă
piesele de la Buituri cu obiecte din depozite de bronz descoperite pe
teritoriul patriei noastre, putem data descoperirea de la Buituri ca aparţinînd fazei B1 din Hallstatt, secolul al X-lea î.e.n.
Astfel, celtul de tip transilvănean de la Buituri, prin formă şi tip,
îşi găseşte analogiile cele mai apropiate în depozitele din grupa Moigrad - Tăuteu (Ha B1) sau în unele depozite din grupa Fizeşu - Gherlei - Sîngiorgiu de Pădure (Ha B2), Tîrgu Mureş 4), Ţelna 5 ), Glod 6 ).
Sîngiorgiu de Pădure 7), Hida e) şi în cîteva depozite de pe teritoriul Ungariei 9) şi Iugoslaviei 10). El se încadrează, după clasificarea făcută de
M. Rusu 11), în varianta principală C 7-8 a celturilor de tip transilvănean,
variantă care se întîlneşte pe întreg parcursul hallstattului timpuriu.
Persistenţa îndelungată a acestui tip de celt s-ar putea explica prin
faptul că forma lui devenise cea mai practică, astfel că timp de cîteva
sute de ani, în afară de reducerea dimensiunilor, împodobirea cu anumite motive specifice perioadei, nu s-a simţit nevoia unor modificări
esenţiale, care să schimbe fundamental trăsăturile caracteristice ale tipului 12).
Cele trei inele de aur şi fragmentul de inel, prinse în formă de
lanţ, fac parte din categoria obiectelor de podoabă de formă anulară 13),
care au avut o largă răspîndire în interiorul arcului carpatic. Ele prezintă analogii apropiate, în ce priveşte tipologia şi ornamentica, cu inelele de aur descoperite la Apoldul de Sus 14), Sumal, Dîlja, Vălioara, Bistriţa 15), Barduţ 16), Sărăsău 17), Arad, Sibiu 1e). Liniile spiralice continue,
incizate, care formează motivul ornamental pe inelele de aur de la Buituri se găsesc şi pe unul din inelele de aur din depozitul de la Tiszakarad din n-e Ungariei 19). Majoritatea inelelor de aur ornamentate prin
linii incizate se cunosc din descoperiri întîmplătoare (in depozite de obiecte de bronz sau piese izolate), datate la sfîrşitul epocii bronzului şi
începutul primei epoci a fierului (Ha A-B).
Descoperirea lanţului de aur de la Buituri, împreună cu un celt de
tip transilvănean, care prezintă analogii sigure pentru o încadrare cronologică, ne permite să datăm aceste obiecte în perioada hallstattului
timpuriu (Ha B1). Faptul că în timpul lucrărilor de excavaţie au fost
observate patru morminte de inhumaţie ca şi adîncimea la care au fost
descoperite cele două piese, ne îndreptăţesc să tragem concluzia că aici
exista o necropolă hallstattiană, iar obiectele respective au făcut parte
din inventarul unuia dintre morminte. De asemenea, semnalarea acestor
morminte presupune existenţa în imediata apropiere a locului descoperirii unei aşezări omeneşti de la începutul primei epoci a fierului, pe
care cercetările viitoare, probabil, o vor scoate la iveală.
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Fig. 1 -

Obiectele descoperite la Builuri
(a) cel!t de tiip lralll'silv~nean,

(b) fragment de

lanţ

de aur,
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Fig. 2 -

Fig. 3 -

Celtul de la Buituri.

Fragmentul de

lanţ

de aur de la Duiturl
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UNE NOtJVELLE DECOUVERTE ARChEOLOGIQUE
(R

e s u m e)

A

BUITURI (HUNEDOARA)

Presentation d'une hache â douille en b.ronze de type transylvain et d'une
chaîne en or formee de trO'is anneiaux entierset d'un quatriem.e â !l'et<it frtagme·ntalre, mises au jour en 1959 dans la carriere de sabie du village de Buituri (dep.
de Hunedoara). Les pieces sont entrees dans Ies collections du Musee de Devd,
sous Ies nos d'inventaire 13673-13674, par voie de donation. Au cours d.es excavatlons effectuees dans la carriere, quatre tombes â inhumatlon sont egalement
apparues, mais leur inventaire n'a pas pu etre recupere.
La hache, decoree d'arcades !>Ur ses faces laterales, peut etre rapprochee de
celles relevees dans Ies depots d'objets en bronze du groupe Moigrad - Tăuteu
(Ha Bi), ou dans certains depots du groupe Fizeşu - Gherlei - Sîngiorgiu de Pă
dure (Ha B') - Tîrgu Mureş 4), Ţelna 5), Glod 6), Sîngiorgiu de Pădure 7), Hida 8), ai1nsi que dans certains depots de Hongrie 9 ) et de YougosJitvie 10 ).
La chaîne en or presente de nettes analogies, sous le rapport typologique et
ornemental, avec Ies bagues ei:i or decouvertes â Apoldul de Sus 14), Sumai. Dîlja,
Vălioara, Bistriţa 15), Bardul 16), Sărăsău 17), Arad, Sibiu 1B). La plupart des bagues
en or ornees de lignes incisees proviennent de decouvertes fortuites datant de la
fin de l'âge du bronze et du premier âge du fer.
La corroboration des donnees des deux pieces decouvertes â Buituri permel
de Ies dater de la periode hallstattienne ancienne (Ha B1 ).
LEGENDES DES JLLUSTRATIONS
Fig. 1. Pieces decouvertes a Buituri
a) hache â douille transylvaine
b) fragment de chaîne en or
Fig. 2. La hache â douille de Buituri
Fig. 3. Le fragment de chaîne en or de Buituri
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