
CONSIDERAŢII PRIVIND DEZVOLTAREA CULTURII 
WIETENBERG iN SUD-ESTUL TRANSILVANIEI 

Sll':KELV ZOI..iAN 

Cultura Wietenberg, ca re în perioada mijlocie a epocii bronzului a fost 
cultura dominantă în TransHvania, a format obi,ectul cercetării a mai multor 
arheologi din ţară şi din străinătate. 1 Tn urma săpăturilor de amploare exe-

cutate în ultimii ani în diferite regiuni ale Transilvaniei, precum şi prin pu

blicarea mai multor materiale provenite din vechile cercetări şi descoperiri 

răzleţe,2 s-au îmbogăţit muh cunoştinţele noastre referitoare la dezvoltarea 

acestei culturi. Cu toate acestea, au mai rămas încă multe probleme ne

l ămurite privind geneza şi dezvoltarea ei. 

Cercetările făcute în sud-estul Transilvaniei au adus şi ele unele con
tribuţii la clarificarea problemei dezvoltării culturilor din epoca bronzului, 
atestate în această regiune, printre care şi cultura Wietenberg. fn următoa
rele rînduri prezentăm unele rezultate ale cercetătorilor întreprinse de către 
Muzeul Judeţean Covasna în colaborare cu Muzeul Orăşenesc din Cristurul 
Secuiesc în văile rîurilor Tîrnava Mare şi Olt. 

Aşezările culturi,i Wietenberg au fost descoperite în peşteri, pe tera
sele rîurilor şi pîraielor, precum şi pe platoul munţilor. Ele sînt deschise sau 
întărite cu şanţ şi val. S-au construit şi cetăţi. 

In această regiune, deocamdată, singura aşezare a culturii Wieten
berg în peşteră este atestată în hotarul comuneni Virghiş, in peştera Alma
şulu i.3 Săpături sistematice nu au fost făcute, ci numai cercetări de supra
faţă.: Pe baza materialului ceramic cunoscut, aşezarea aparţine unei etape 
evoluate de dezvoltare, fapt atestat de un vas descoperit in peşteră. Vasul 
are git. cilindric, pîntec bombat şi fund lat şi pe git patru urechiuşe. Pe buză 
şi pe umăr este decorat cu triunghiuri incizate, ,jar pe corp cu benzi spira-
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lice, executate din linii incizate. În jurul fundului se găseşte tot un şir de 
triunghi uri incizate. Vasul este înalt de 26 cm, diametru l maxim 15 cm (fig. 
2/1). Acest tip de vas s-a găsit şi în aşezarea de la Derşida, în ultimele 
două niveluri, şi corespunde unei faze dezvoltate.4 

Aşezările situate pe terasele apeior curgătoare, în majoritate sînt cu
noscute din descoperiri răzleţe; de aceea ele nu furniz.ează date suficiente 
pentru încadrarea lor cronologică. În valea cursului superior al Oltului, pe 
teritoriul judeţului Harghita, în urma recentelor cercetări, au fost identifi
cate aşezări noi ca cea de la Casinul Nou,5 Ciucsîng.eorgiu,6 Cozmeni,7 Plă
ieşii de Jos,B Sînmărtin,9 Sînsimion, 10 şi Sîntimbru,11 pe teritoriul judeţului 
Covasna, la Sfîntu Gheorghe,12 la Baraolt în două puncte, la nisipăria 13 ş i 
între Baraolt şi Biborţeni pe terasa pîrîului Dong6, 14 'in valea Tîrnavei Mari 
la Simon eşti, 15 Fii iaşi, 16 şi El·iseni. 17 

Pe platouri înalte sînt aşezări la Porumbenii Mici 18 şi la Odorheiu 
Secuiesc.19 

Cetăţi pe promontoriu! munţilor atribuite purtătorilor culturii Wieten
berg au fost depistate la T uria,2° la Lemn ia şi în va lea pîrîului Ca sin 21 (jud. 
Covasna). 

Dintre aşezări le situate pe terase, mai bine cunoscute sînt cel~ în care 
au fost făcute sondaje, în valea Tîrnovei Mari, la Eliseni şi Filiaş . In valea 
Oltului aşezarea de la Miercurea Ciuc, pe locul denumit Şuta 22, la Sfîn!u 
Gheorghe aşezări le din punctele Piscul Cocorilor 23 şi la Bedehâza.24 In 
aceste aşezări sondate nu s-au. putut face observaţii stratigrafice. Pe baza 
caracterelor tipologice ale materialelor ceramice s-au putut depista mai 
multe faze existente în dezvoltarea culturii Wietenberg. Dintre acestea cele 
ma i importante observaţii au fost făcute în aşezările de la Eliseni, Simioneşti 
şi Nicoleni (jud. Harghita) care au furnizat date privind faza de început şi 
cea de sfîrşit a·le culturii Wietenberg. 

1. ELISENI 

Aşezarea se află la nord-vest de comună, pe un mic platou înconjurat 
de pîraiele Şomoş şi Szenâsvolgy. Peste aşezarea Wietenberg, s-au supra
pus aşezări din ·epoca La Tene dacică şi din epoca prefeudală, sec. VII-VIII 
e.n.25 Tn anul 1970, aşezarea a fost secţionată de 5 şa'nţuri de diferite di
mensiuni, în direcţia est-vest, stabilindu-se următoarea stratigraHe. Sub hu
musul gros de 20 cm era un strat de cultură brun închis, gros de 25-30 cm, 
urmat de lut galben. La adîncimea de 50-60 cm, în şanţuri le 1,· m. V au fost 
găsite resturi de Jocuire, care au aparţinut epocii bronzului, culturii Wie
tenberg. In şanţul 1 a fost descoperit un bordei adîncit în pămînt, de formă 
pătrată cu dimensiuni de 2 x 2 m. fn colţul nord-vestic al bordeiului a exis
tat o vatră ovală, cu suprafaţa făţuită. Jn borde.i, mai ales in jurul vetrei au 
fost găsite multe fragmente de vase. In mijlocul bordeiului se afla o groapă 
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în formă de sac, adîncă de 1 m şi ·lată de 1,40 cm şi umplută cu cenuşă şi 
bucăţi de chirpici (fig. 1). Inventarul bordeiului a constat din fragmente de 
diferite tipuri de vase, cu şi fără ornamente. 

Materialul ceramic a fost fragmentar, întregindu-se numai două vase. 
Primul este o ceaşcă cu toarta în bandă din pastă grosolană cu pietricele, 
arsă brun Închis (Pl. III. 1.). Celălalt este o strachină din pastă fină cu pe
retele arcuit, partea de sus fiind ornamentată cu şiruri de cerculeţe alternate 
cu benzi înguste haşurate în reţea (Pl. Hil. 2, IV. 1.). Restul ceramicii găsite 
în bordei se poate împărţi în două grupe: a) vase lucrate din pastă groso
lană şi b) vase din pastă fină. Vasele lucrate din pastă grosolană aparţin 
la trei tipuri de forme; de oală, castron şi ceaşcă . Oalele au două variante. 
Prima este În formă de sac cu gura largă şi cu pereţii bombaţi, avînd pe 
margine decor de alveole, sub care, uneori, se află şi un brîu alveolat (Pl. 
III, V, IV, 3; VI; 4), indzii, haşuri (Pl. VII. 3; IX, 1) şi spirale (Pl. III. 11-12). 
Sîn t ş i oale cu buza răsfrîntă în exterior şi decorate cu haşuri (Pl. IX. 1 ), 
altele au buza dreaptă şi brîu alveolat {Pl. III. 7-10; V. l); VI, 3; VII, 1, 5). 
Oa lele mai sînt decorate fie cu caneluri late (Pl. VI. 1 ), fie cu butoni (Pl. IV. 
5). Varianta a doua are corpul bitronconic şi cu două toarte, care pornesc 
de sub buză şi se sprijină de umeri. Vasele de acest tip nu au ornamente 
(P!. VI. 2). Ceramica din pastă fină este reprezentată în aşezarea de la Eli
seni prin castroane, străchini şi ceşti. Acestea sînt decorate cu ornamente 
de împunsături şi caneluri oblice (Pl. III. 6; IV. 4), cu şiruri de cerculeţe 
imprimate (P'I. V. 2), cu benzi haşurate sau cu împunsături făcute cu unghia. 
(Pianşa V. 4; IX. 5) şi cu triunghiuri (Pl. VII. 2). Un fragment de vas este de
corat cu triunghiuri acoperite de haşuri paralele petrecute. S-au găsit în 
stratul de cultură cuţite curbe de piatră (Krummesser) care aparţin acestei 
culturi. 

Aşezarea a avut un singur nivel de locuire; pe baza ceramicii, mai 
ales a fragmentului de vas decorat cu triunghiuri cu laturile petrecute, 
aşezarea se poate încadra la începutul dezvoltării culturii Wietenberg. Acest 
fapt este confirmat şi de forma ceştii care este destul de rudimentară în ra
port cu forme.le deplin constituite ale culturii Wietenberg,26 precum şi prin 
lipsa unor forme de vase, ca strachina cu co1ţuri trase în sus, formă carac
teristică etapelor mai evoluate ale culturii Wietenberg . 

2. SIMONEŞTI 

În hotarul comunei Simoneşti, într-o vale laterală a Nicăului, pe terasa 
pîrîului este o aşezare Wietenberg, suprapusă de o aşezare din epoca pre
feudală. Terenul a fost secţionat cu şanţuri, în care au fost găsite resturi de 
bordeie Wietenberg deranjate de locuinţe din epoca prefeudală. Inventarul 
bordeielor din epoca bronzului constă din fragmente de vase şi un ac de 
bronz cu cap romboidat Materialul ceramic (Pl. IX. 2-4, X. 1-5, XI. 1-5, 7) 
ş i acul de bronz ·indică o fază finală a acestei culturi.27 
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3. NICOLENI 

Satul este situat în valea pîrîului "Som6Jy"; pe malul stîng al lui se 
ridică o movilă cu pante spre pîrîu unde, arîndu-se cu tractorul s-au scos 
la iveală fragmente de vase din epoca bronzului. Molnâr K61m6n, învăţăto
rul din localitate a adunat fragmentele ceramice şi le-a donat Muzeului din 
Cristur. In urma acestei descoper•iri, directorul Muzeului din Cristur, Molnar 
lstv6n, în anul 1957 a făcut un sondaj de verificare, continuînd cercetările 
şi în anii 1958-1959, secţionînd terenul cu 12 şanţuri (S. I-XII) (fig. 5). Aşe
zarea fiind situată pe panta movilei, în unele secţiuni stratul de cultură era 
amestecat cu lut. In alte secţiuni unde stratul de cultură n-a alunecat (S. 
III - 1959) s-a putut stabili următoarea stratigrafie: sub humusul gros de 
20 cm se afla un strat de cultură de culoare brun-neagră, gros de 50-60 cm, 
urmat de lut galben. Intre 20-22 m, în secţiune se vedea profilul unui bor
dei cu dimensiuni de 2 x 2 m, umplutura lui constînd din pămînt negru, __ Q
mestecat cu multe bucăţi de chirpici ars, roşu (fig. 5). In stratul de cultură 
au fost găsHe fragmente de vase, unelte de uz casnic;- făcute din piatră, os şi 
bronz, o valvă de tipar şi figurine de lut de sex bărbătesc. Materialul des
coperit a fost publicat parţiaJ.28 

Cerarriica reprezintă diferite forme de vase, care au fost lucrate din 
pastă poroasă şi din pastă mai fină. Din fragmentele de vase făcute din 
pastă grosolană s-au putut reconstitui trei forme: 1. vas în formă de sac, 
cu gura largă şi cu pereţii bambaţi; 2. vas cu gura largă, cu pereţii puţin 
arcuiţi, cu fund plat şi prevăzut sub margine cu două toarte; 3. vas cu buza 
răsfrîntă în exterior, cu pîntecul bombat şi cu fundul plat. Pe marginea buzei 
şi pe umăr se află cîte un brîu alveolat, iar sub margine sînt patru toarte.29 

Vasele de acest tip sint ornamentate pe buză şi pe umăr cu alveole (Pl. 
XII 1, 8-9) sau cu brîu în relief 30 (Pl. XII. 5-6, XIII. 5). Tot acestei categorii 
îi aparţin vase fără decor (Pl. XII . 7), cu buza teşită, decorate cu zig-zag; 
vase prevăzute cu toartă cu creastă şi cu butoni cilindrici (Fig. 3/1).31 

Din pasta mai fină au fost lucrate străchini cu toartă suproînălţată cu 
şi fără ornamente (Pl. XIII. 2). Vasele sînt ornamentate cu benzi şi meandre 
umplute cu haşuri şi cu puncte (P:I. XII. 4; XIII. 1, 4) şi caneluri oblice (Fig. 
3/2-3). 

Uneltele au fost reprez,entate prin topoare de piatră cu gaură de în
mănuşare, pietre de măcinat de formă ovală, ace, suie de os, omoplaţi de 
vite crestaţi, lustruitoore cilindrice de vase şi prîsnele de lut (Pl. XVI. 1-5 ; 
XVII. 4-5). Din bronz s-au găsit un cui cu capătul plat şi un ac cu secţiune 
triunghiulară (Pl. XVI. 8). O valvă a unui tipar de piatră a servit pentru tur
narea unui obiect de podoabă, iar un alt exemplar, păstrat fragmentar, era 

folosit •la turnarea acelor de bronz (PL XVI. 9-10). Au moi fost găsiţi doi .idoli, 
dintre care unul fragmentar (Pl. XVII. 1-3). Reprezentarea umană se mai 
găseşte şi sub forma unor butoni aplicaţi pe vas (Pl. XVII. 2).32 
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Pe baza materialului ceramic descoperit, core după formele de vase 
şi după decor înfăţişează un aspect în care sint prezente elemente de cul
tură Noua, aşezarea se poate încadra într-o perioadă tirzie a epocii bron
zului, în ultima etapă de dezvoltare a culturii W~etenberg sau la inceputul 
perioadei de dezvoltare o culturii Noua. Aşezarea o avut un singur nive·l 
de locuire. 

In afara acestor aşezări deschise au mai fost depistate aşezăr·i situate 
pe movile şi pe munţi, întărite cu şanţ şi val. In valea Tirnavei Mari la Po
rumbenii Mici, pe platoul Muntelui Galath aşezarea Wietenberg descope
rită se încadrează, pe baza materialului ceramic, într-o fază evoluată o 
acestei culturi, ca şi cea de la Budv6r, de lîngă Odorheiu Secuiesc.33 

Aşezarea de la Şoimeni (Ciomortan, jud. Harghita) şi cea de la Mier
curea Ciuc din Valea Oltului, situate pe movile, aparţin tot unei perioade 
tirzii .din dezvoltarea culturii Wietenberg. La Şoimeni (Ciomortan) aşezările 
din epoca .bronzului, s-au suprapus unei aşezări Ariuşd. Primul nivel din 
epoca bronzului, după caracterul fragmentelor ceramice Monteoru I.C. 3 -
Costişe, aparţine epocii bronzului timpuriu şi anume culturi·i Ciomo(tan.34 

Peste acest nivel, la 0,30 m adîncime, s-au găsit fragmente ceramice Wie
tenberg care aparţin unei faze tir:zii (P!. XIV. 1-5). 

Depozitului de bronz descoperit la Miercurea Ciuc, pe Jocul denumit 
Suta, îi mai aparţin încă două brăţări de bronz cu diametru! 6,3 cm, fă
cute din bară groasă de 1 cm, cu secţiunea ovală (fig. 4). Brăţările acestea 
închise, neornamentote, sint cunoscute din depozite şi din descoperiri izo
late in nord-vestul Transilvaniei şi datate la sfîrşitul epocii bronzului.35 Pe 
baza celorla~te obiecte descoperite şi publicate, depozitul a fost încadrat la 
sfîrşitul epocii bronzului (Br.D.), şi atribuit purtătorilor culturii Wietenberg.36 

Locul de descoperire al depozitului este în apropierea unei aşezări Wieten
berg.37 Materialul ceramic din aşezare reprezintă o etapă tîrz·i.e de dezvol
tare. Capul de cerb găsit in aşezare, este un fragment din partea posteri 
oară a unui cărucior de lut (Pl. XIII. 3, 3 a). 

Cetăţi care pot fi atribuite purtătorilor culturH Wietenberg, deocam
dată sint cunoscute numai trei pe teritoriul judeţului Covasna. Cetatea din 
Valea Casinului,38 de la Lutoasa 39 şi de la Turia.40 Acestea sînt co-nstruite 
pe platoul munţilor cu incintă de piatră şi cu şanţ cme înconjoară vîrful 
muntelui. Zidul este făcut din pietre mari nelegate, lespezile fiind aşezate 
la ambele margini ale zidu'lui, iar la mijloc au fost aşezaţi bolovani mari. 
La Turia zidul a fost făcut din pietre amestecat cu pămînt, sistem de forti
ficare de tip "Schlakenwa.ll". Pentru încadrarea cronologică a cetăţilor ne 
servesc numai fragmentele de vase găsite in şanţuri şi in interiorul cetăţilor. 
Pe baza ceramicii din Valea Casinului (Pl. 11. 1-2), Lutoasa şi Turia (Pl. XI. 
Pl. XV. 1-9) se poate preciza că aceste cetăţi au fost construite într-o etapă 
destu·l de îna·intată a dezvoltării culturii .Wietenberg. 

Resturile de cultură Wietenberg provenite din săpături şi din desco
periri întîmplătoare, precum şi observaţi ile făcute cu ocazia cercetărilor în 
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sud-estul .Ţ ransilvaniei, · au făcut să- cunoaştem m9i bine această _cultură, 
care în perioada mijloci-e a epocii bron.~ului era do.minontă ş.i aici._ lipsa 
unei stratigrafii sigure intr-o aşezare ,cu mai multe niveluri d~ locuireJm_pie
dică ·rezolvarea c~onolegie+- relative şi o etapeJor .<;le dezvoltare ale -acestei 
·culturi. :Nu a -fost găsită, deocamdată.- nici o aş,ezar~ în. care .. s-ar fi pu_tţ~t 
constata mai multe niveluri de locuire, ceea ce ar fi arătat succesiunea etă
·pelor· sale. Aşezările ca şi cetăţile sondate au pr~zenta_t numai o anu~ită 
fdză din ·deivoltarea acestei culturi , Prin ur.mare. numai prin examinarea 
riguroasă a materialului descoperit în ~le şi prin compararea .lu i c;u. a lte 
materiale aflate în condiţii stratigrafice bune, se poa,te face încad rarea ior 
cronologică justă . . _ _ __ _ . _ _ _ . 

Din rezultatele ceroetări:lor r-eiese că purtătorii_ cult ur_ii Wi.etenberg s-au 
stabilit pe terasele ap~lor . curgătoare, avînd aşezări > c;ieschise, locu-inţe de 
formă _ pătrată, formă care s-a păstrat _şi. în etapa finală (Sin1oneşti), cu 
votră. :circulară făcută din lut (Eii·seni). După caracterul ceramicii <;l in peştera 
Almaşului de la Vîrghiş , folosirea unor asemenea locuri pentru aşezare apar
ţine unei etape tirzii, cînd, probabil,· oamenii au fost nevo iţi să- şi ca ute un 
loc de refugiu. Aşezările întă rite cu şa nţ .şi val (FiHaş, Poru mbenii Mici) _'pre
cum şi c-etăţil-e, după materialul descoperit în e!e, _aparţin tot unei perioade 
tîrzii. Faptul este dovedit de fragmentele de vase, de diferite forme şi cu 
ornamente, care sînt cunoscute d in aşezăril-e tîrzi i de la Sfîntu G heorghe 
(Pl. 1. 1-2), Sîntimbru (Pl. 1. 4, vas găsit la M u·ntel-e Mic, colecţia Muzeului 
din Miercurea Ciuc) şi Baraolt (Pl. III. 3). Vasul cu gura largă şi gît cilindric, 
decorat pe buză cu inciziuni, pe pintec cu bandă în spi rală haşurată,41 are 
ana\logii cu vasul găsit la Deva (înalt de 31 cm, diametru! gurii 25 cm, al 
fundului 12 cm, numă rul de inv. 11 206, col~ecţia Muzeului din Deva (Pl. 1, 3). 
Vasul din Peştera Almaşului şi din oşezarea de lo Nicoleni, prevăzut pe git cu 
patru urechiuşe, într-o formă mai evoluată şi fără decor, apare şi în cultura 
Noua, după cum o do'.lledeşte vasul descoperit in aşezarea de la Poian (Pl. 
1-1. 4). De asemenea, ceaşca scundă cu can-eluri, cu toartă cu buton (Pl. 11. 
1-2) găsită in cetatea din valea pîriu:lui Casin, arată tot o faiă t îrzie.42 
Cronologic ac-este aşezări, precum şi construirea cetăţilor, au fost l-egate 
de pătrunderea purtătorilor cultu rii mormintelor tumulare, care, după pre
zenţa mormîntului descoperit la Sinzi-eni şi a depozi tului de bronzuri de la 
Mi~ercurea Ciuc, au ajuns pînă la curbura Carpaţilor.43 Cu geneza şi fazele 
de dezvoltare ale acestei culturi s-au ocupat mai mulţi cercetători care au 
adus contribuţii însemnate la clarificarea problemei.44 Datorită faptului că 
nu cunoaştem încă o aşezare în care să fie toate fazel-e de dezvoltare cu
noscute, pentru cronologia re-lativă a culturii, ne intemeiem pe caracterele 
tipologice ale ceramicii, în comparaţie cu oele ale altor culturi, car-e au 
contribuit la geneza sa, precum şi a unor obiecte, care cronologic pot stabili 
o anume etapă din dezvoltarea culturi i Wietenberg. Aşezarea de la Derşida 
este, deocamdată, singura staţiune Wi-etenberg care a avut mai multe ni
veluri de locuire, şi unde s-au putut face şi observaţii stratigrafice. Totuşi, 
pe baza unor descoperiri făcute în sud-estu l Transilvaniei, sîntem de părere 
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că ki Derşida a fost surprinsă o per:ioodă :ma·i mare di.n dezvoltarea q.dturii 
Wietenberg, dar fără fazele· sale de început ,şi de sfîrşit, rămase încă ne.re
zolvate. Părerea, după care aşezarea de la .Şoimeni. (Ciol'l)ortan), reprezin.tă 
de fapt un aspect zonal al fazei arhaice a culturii W•ietenberg,45 nu se . poaţe 
accepta din moi mu.lte motive: Fragmentele de vase .. Wietenberg găsite la 
Ciomortan, după cum s-a menţionat mai sus, s-au oftgt l)umqi la 30 cm adîn
cime, în stratul de cultură din .J;~poc<:l bronzului, şi' re.prezii;ltă .o fază de . dez
voltare tîrzie. Prin urmare este .o.suprap.unere a unui nivel Wfetenberg tîrziu 
peste O . altă cultură. Materialul cerami·C din aq~astă cultură n~ reprezintă 
nici în privinţa formelor şi nid a omamentelor, caracteristicile cunoscute a·le 
culturii Wietenberg. Formel·e .d,:e vase şi ornamentele arată aserl_lănări .cu 
culturile Glina .111 - Schnecke.nberg - Monteoru. I.C. 3, Coţofeni şi, în unele 
aspecte., cu Costişe. Sînt deosebiri mari. mai ales în ,ceeq ce priveşte orna
mentul de triunghi folosit de ambele culturi. Prin urrnare,'.la Ciomortan eSte 
vorba de o cultură de la mijlocul epocii bronzului care se poate încadra 
între cultura Glina III. Schneckenberg 46 şi cultura Wietenberg. Fapt confirmat 
şi de un fragment de vas decorat cu triunghi cu supra.fpţa acoperită cu împun
sături, găsit în aşeza rea de la Turia (jud. Covasna), în. stratul de cultură din 
etapa mijlocie a epocii bronzul.ui (Pl. N. o), care nu a ~aparţinut culturii .Wieten 
berg. Contribuţia culturii de la Ciomortcin la dezvoltarea culturii Wietenberg 
este dovedită de fragmentele de vase decorate cu triunghiuri haŞurate ş i cu 
laturile petrecute, descoperite într-o locuinţă în aŞezarea de la Eliseni, ma.1 . 
terial care repr·ezintă o fază de inceput a culturii W·ietenberg. Acest fapt este 
confirmat şi de prezenţa unor forme de vase; ca ceaşca cu o 'toartă şi stra
china cu fund conic, care în aceste forme nu sînt cunoscute în alte aşezări 
(Pl. III. 1-2), la fel şi lipsa unor forme ca strachina cu patru colţuri trase 
din margin·ea vasului şi care la Derşida apare în nivel de locuire 2.47 Totuşi, 
nu putem afirma cu siguranţă că este faza cea mai timpurie, fiindcă orna
mentele de decor ale fragmentelor oeramice sînt caracteristice pînă în faza 
de sfîrşit a acestei culturi. . 

ln ceea ce priveşte faza finală a culturii Wi·etenberg, aşezăril.e de la 
Simoneşti, Nicoleni din Valea Tîrnave•i Mari şi de la Miercurea Ciuc din 
Valea Oltului, au furnizat unele date. Un ac de bronz cu cap romboidal 
descoperit în aşezarea de la Simoneşti şi un depozit de bronzuri descoperit 
in apropierea aa,ezării de la Mi·ercurea Ciuc datează ambele aşezări Wie
tenberg la sfîrşitul epocii bronzului (Reinecke Br. 0.).48 Materialul ceramic 
descoperit în aceste aşezări, dar mai ales cel de la Nicoleni, reprezintă faza 
finală a dezvoltării culturii Wietenberg şi faza de început a cultur1ii Noua. 
Acest fapt este confirmat de vasel·e cu două toarte supraînălţate găsite tn 
aşezare, între care unele sint prevăzute cu butoni cilindrici (fig. 3/1). Multe 
tipuri de vase şi ornamente ca benzile haşurat·e, umplute cu puncte, mean
dre etc. sînt caracteristice culturii Wietenberg. Aceste fapte - in lipsa unor 
observaţii stratigrafice sigure - sînt, deocamdată, dovezi că in faza ei f i
nală cultura Wietenberg a fost una din componentele cultul'iii Noua. Aşe-
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zarea recent descoperită pe terasa piriului Dongo, lingă Baraolt şi Biborţeni, 
unde stratul de cultură este gros de 1 m, după ce va fi săpată va aduce, 
desigur, date noi, stratigrafice şi tipologice, privind dezvoltarea culturii 
Wietenberg. 

în lucrarea de faţă, au fost prezentate rezultatel.e obţinute în cer<::e
tarea culturii Wietenberg in sud-estul Transilvaniei core au dus la clarifi
carea unor faze din dezvoltarea ei. Ţintnd seama de faptul că aria Wieten
berg o avut o more răspîndire şi o durată more în Transilvania, problema nu 
se poate rezolva prin cercetări restrinse doar la un anume teritoriu. In col
ţul sud-estic al Transilvaniei purtătorii cultufi.i Noua, iar în vest - după ob
servaţiile făcute în cimitirul de la Pir, unde au fost găsite fragmente de 
vose Wietenberg - (fig. 2/2-4) şi culturii Otomani ou avut legături cu purtă
torii culturii Wietenberg în diferitele lor faze de dezvoltare.49 Nu se poate 
neglija nici influenţa purtătorilor culturii mormintelor tumulore, de a căror 
pătrundere se poate lega construirea cetăţilor din epoca bronzului în sud
estul Trosilvoniei. Toate acestea au influenţat dezvoltarea culturii Wieten
berg, care în unele regiuni a primit un aspect zonal specific, .în afară de 
acestea mai sînt elemente arheologice neîncadrate în epoca bronzului care 
pot reprezenta unele faze şi aspecte de dezvoltare necunoscută încă ale 
acestei culturi.50 

Acest fapt este dovedit şi de aşezările din epoca bronzului descoperite 
recent la Turia (jud. Covasna) pe teritoriul comunei, pe terasele pîraielor 
Turia şi Caratno. Pe malul drept al pîrîului Cernat, lîngă cimitirul romana
catolic din Turia de Jos pe terasa înaltă, se află o aşezare' din epoca bron
zului, unde împreună cu fragmente de vase caracteristice pentru cultura 
Wietenberg, au fost găsite ceşti cu toartă suprainălţată, cu şi fără decor 
incizat în formă de zig-zag, avînd pe buză trei proemeninţe; borcane cu 
buza evazotă in exterior, decorate tot cu :linii incizate în formă de zig-zag 
ş i cu linii mici aşezate oblic pe gîtul vaselor. Au mai fost găsite şi străchini 
cu gura largă. Vase de acest gen, pînă acum nu ou fost cunoscute în cul
tura Wietenberg (Pl. XVIII). 

O altă aşezare, care aparţine tot culturii Wietenberg, a moi fost des
coperită la Turio de Sus, lîngă cimitirul refor~at, pe malul stîng al pîrîului 
Caratna; în acest loc purtătorii culturii Wietenberg, s-au stabi·lit peste o 
aşezare de cultură cu ceramică pictată de tip Ariuşd. Aşezarea din epoca 
bronzului, datată pe baza unui fragment de vas din cultura Monteoru, găsit 
lingă vatra unui bordei, se încadrează tot într-o fază tîrz,ie a acestei culturi. 

În sud-estul Transilvaniei, problema culturilor din epoca bronzului se 
complică şi mai mult prin descoperirea unui bordei in grădina conacului 
Apor, situat tot pe malul drept al pîrîulu i Turia. Bordeiul are formă dreptun
ghiulară, intr-un colţ fiind vatra rotundă, construită din pietre şi lut. ln jurul 
vetrei au fost găsite fragmente de că ni cu git oilindric, buza cu cioc şi cu 
toartă in bandă, cu o prelungire la capăt; u mărul a fost decorat cu orna
mente de linii incizote adînc şi încrustate cu var; un vas mic, prevăzut cu 
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toartă cu corp globular nedecorat a mai aparţinut inventarului bordeiului 
(Pl. XIX. 1-4; 4 a; 4 b). 

Originea acestui material ceramic este căutată în complexul de cul
t u ră cu ceramică încrustotă din perioada mijlocie a epocii bronzului (cultura 
Girla Mare) şi, deocamdată, este singura descoperire, care atestă pătrun
derea ei din vest sau din sud şi pare că a contribuit ia dezvoltarea culturii 
materiale a epocii bronzului în această regiune, după cum arată vasul cu 
două orificii, cunoscut din culturo Wietenberg 51 şi două fragmente de vase 
cu toartă cu prelungire ia capăt. Unul a fost găsit pe teritoriul oraşului 
Braşov, ce l ălalt în Peştera Almaşului de la Vîrghis (în colecţia Muzeului din 
Braşov, nr. de inv. 5 207 şi 5 708. Pl. XX). Acest material ceramic dovedeşte 
faptul, că la dezvoltarea culturilor din epoca bronzului, printre care cultura 
Wietenberg ocupă un loc dominant, au contribuit multe culturi din regiu
nile limitrofe, avînd o expansiune destul de mare în spaţiu. 

t1 - At.UTA XVU-XVIN 
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RESUME 

L'6uteur presente sur la base des fouilles effect ues dans les vallees des fleuves Tîr

nava More et Olt les resultats obtenus concernant l 'evolution de la culture Wietenberg 
dans le sud-est de la Tronsylvonie. L'etablissemenrt a Eliseni (Dep. Harghita) o fourni don

nees i mportantes concernant la phose initiale et ceiJes de Nicoleni et Simoneşti (Dep. 

Harghita) pour la phase finale de cette culture. Mais la foit, que la culture Wietenberg 

o ete repandue sur une vaste territoire et a eu une duree longe, on ne peut pas resolver 

la p robleme par :les recherches effectuees 5u r un territoire d',une certaine etendue, mais 

par 'les recherches suT tout le terri-toire de la Tra,nsylvonie, ou cette culture est dominante 

dans l 'epoque moyenne de bronze. 
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