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CONTRIBUTII LA RASPiNDIREA CARUC~OARELOR DE LUT 
J 

iN EPOCA BRONZUlUI iN SUD-ESTUl TRANSILVANIEI 

SZEKEl V K. ZSOLT 

Literatura arheologică de specia litate a acordat o atenţie deosebită 
apariţiei şi răspîndirii cărucioarelor de lut, şi deci o căruţei ca mijloc de 
transport, care a jucat un rol important în viaţa economică şi culturală a 
Europei. Cele mai vechi descoperiri de cărucioare de lut au fost în vestul 
Asiei şi în partea sudică a U.R.S.S.-ului, stabilindu-se şi originea lor. Pe 
teritoriul Europei Centrale apariţia primelor cărucioare este datată în juru l 
anilor 2200-1800 î.e.n., în cultura ,.Baden-Pecel" din aşezarea de la Buda
kal6sz, care aparţine acestei culturi. 1 

ln bazinul carpato-danubian, cărucioarele şi rotiţele de lut, apar la 
sfîrşitul neoliticului şi începutul epocii bronzului, fiind prezente în cu!turi le 
Gumelniţa-Gorodsk-Horodişt-ea, Cîlnic (Furchenstich), Cernavodă, Glina 
III, Schneckenberg, Monteor·u, Tei, Verbicioara , Periam-Pecica, Wietenberg 
ş i Vatina-Gîrla Mare.2 

În sud-estul Transilvaniei, frogmente!e de cărucioare de lut sint destul 
de rare, pînă în prezent numai în două aşezări au fost descoperite: la 
Cuciulata, lîngă Rupea - aparţinînd culturii Schneckenberg A3 şi la Sighi

. şoara, Wietenberg, aparţinînd culturii eponime.4 Rotiţe de lut, de diferite 
tipuri au fost semnalate la Jigodin,5 Ari uşd,6 Feldioaro,7 Sfîntu Gheorghe 8 

şi Miercurea Ciuc.9 
in primăvara anului 1981 numărul descoperirilor s-a îmbogăţit cu încă 

una, prin scoaterea la iveală în mod întîmplător, la Baraolt (jud. Covasna) 
a unor fragmente de cărucior aparţinînd culturii Wietenberg. lntre Baraolt 
şi Biborţeni, la vărsarea pîraielor Dong6 în Baraolt, cu ocazia regularizării 
cursului lor a fost săpat un şanţ adînc de 3 m, din care au fost aruncate 
fragmente de vase din lut. Deplasîndu-ne la faţa locului, om constatat că 
şanţul a tăiat un strat de cultură din epoca bronzului. Sub humus este un 
strat steril, gros de 1 m sub care se afla stratul de cultură gros de 60-80 
cm, urmat de solul virgin. Fragmente de vase şi aHe obiecte din stratul de 
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cultură au fost aruncate pe mal, de unde s-a putut aduna un bogat\ ma
terial ceramic, din care: un fragment de greutate de lut, de formă pira mi
dală, rotiţe din lut şi un fragment de cărucior. Fragmentele de ceramică 
sînt din diferite tipuri de vase şi sînt decorate cu ornamente cunoscute din 
materialul ceramic al aşezăril-or culturii Wietenberg, descoperite pe terito
riul Transilvaniei. Sînt bucăţi din vase de tip borcan (fig. 111/5-9, 11, IV/11), 
strachină şi castron (fig. IV/1-10). Este reprezentat şi tipul de vas cu patru 
colţuri trase din marginea vasului (fig 111/1-2). In ceea ce priveşte ornamen
tarea vaselor, aceasta este destul de variată. Elementele de decor sînt ur
mătoarele: brîu alveolat sau incizat (fig. 111/3-6), împunsături cu unghi (fig. 
111/7, 9), caneluri verticale (fig. IV/9-10), ornament în formă de melc (fig. 
111/10), ornament făcut cu mătura (fig. 111/11) şi benzi umplute cu incizii 
(fig. 111/12), (IV/2-3, 6-8). Un fragment de castron este decorat pe umăr cu 
bandă umplută cu inciziuni, urmată de spirale făcute cu linii incizate. De
corul este încrustat cu var (fig. IV/5). Un alt fragment de vas este decorat 
cu pastilă (fig. IV/4). O rotiţă de ·cărucior s-a păstrat fragmentar (fig. IV/12). 
Pe baza acestui material ceramic s·e poate constata că la Baraolt a fost o 
mare aşezare din cultura Wietenberg probabil în faza ei fina'lă de dezvol
tare, fapt dovedit de gama largă a tipurilor de vase, !a care se mai adaugă 
şi o toartă cu buton caracteristic pentru cultura Noua. Fragmentele de tip 
Hallstatt ne îndeamnă să presupunem, că peste aşezarea din epoca bron
zului s-a suprapus şi una din prima vîrstă a fierului (fig. IV/13). Din mate
rialul arheologic recoltat de la această aşezare face parte şi un fragment 
de cărucior miniatura! (fig. 1/1) păstrat mai mult de 1/3, putîndu-se reconsti
tui forma rectangulară cu dimensiunile lui (6 x 5,5 x 3 cm). Este un colţ cu 
pereţii înalţi, uşor arcuiţi şi înclinaţi spre exterior, iar în interior muchiile 
sînt rotunjite. Lăcaşul osiei este realizat printr-o urechiuşă care s-a rupt 
din vechime. Pereţii sînt âecoraţi cu dreptunghiuri formate din benzi um
plute cu linii incizate. ln a-fară de acest cărucior fragmentar (fig. 11) au fost 
găsite şi două rotiţe de lut de diferite dimensiuni: 7,7 cm (fig. l./2) şi 5,2 cm 
(fig. 1/3), care dovedesc faptul că in această aşezare au fost făcute mai 
multe tipuri de cărucioare. 

Căruciorul de lut este unul dintre acele rare piese pe care le cunoaş
tem din epoca bronzului din Transilvania. Fragrnentele de la Petreşti, Gher-
la,10 de la Cuciulata 11 .şi de la Sighişoara 12 provin din centrul Transilvaniei, 

unde sînt cunoscute numeroase aşezăr>i ale acestei epoci, cu o durată de 
timp destul de lungă, atestind dezvoltarea deplină, 13 în cadrul mai multor 
culturi. 

Materialul ceramic bogat şi variat, precum şi acest fragment de că
rucior de lut prez·entat, dovedesc nu numai aria largă de răspîndire a cul
turii Wietenberg şi în sud-estul Transilvaniei, dar şi faptul că această cul
tură este reprezentată prin acele faze de dezvoltare, pe care le cunoaştem 
din celelalte părţi ale Jransilvaniei,14 



191 

Constatările pe baza materialului descoperit vor fi mai bine apro
fundate după efectuarea unor cercetări sistematice in aşezarea de la Bara
olt, care după grosimea stratului de cultură dovedeşte că a avut o durată 
destul de mare şi nu este exclus că s-a prelungit şi în epoca de început a 
primei vîrste a fierului (Hallstatt A). 
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USTi:l. f iGURilOR 

1/1 . Cărucior de lut de <la 1:3araoit - reconstituire. 

1/2-3. Rotiţe de că ru cior de lut d e !a Baraolt. 

îl. Fragment de cărucio r de lut de !a Baraolt. 

lii.-JV. Fragmente ceramice de la Baraolt. 
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CONTRIBUTIONS TO THE SPREADING OF CLAV MODELS OF BRONZE 
AGE WAGGONS IN TRANSILVANIA 

(Abstract) 

In spring, 1981, neor Baraolt, at the confluence of the Dong6 and Baraolt, brooks, 

during the control of the channel a Bronze Age settlement was descovered. Among the 

rich ceramical stuff there were found a f.ragment of a clay waggon and two clay wheels 

which enrich the findings from the Bronze Age in South-Eost Tra,nsilvania. 

The settlemen chronologically may be put to the rnidd! e of the Bronze Age, to the 

end of the Wietenberg civilization . 

EXPLANATION OF THE FIGURES 

1/1. Ciay model of Bronze Age waggon from Baraolt, .reconstruction 

1/2-3. Clay waggon wheels frorn Baraolt 

11. Fragment of clay waggon 

111-IV. Fragments of ceramics from Baraol t. 
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fig. 1. 
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Fig. 11. 
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Fig. IV. 


