OBIECTELE DIN OS ŞI CORN IN CULTURA WIETENBERG
•

Cercetări mai vechi sau recente aSllpra culturilor epocii bronzului au aruncat o nouă lumma
asupra Întregii perioade ce constituie o
epocilor precedente.

adevărată ruptură În raport Cli traditiile materiale şi spirituale ale

Cu toate acestea, se resimte lipsa unor studii specializate, in limilele cunoşlllllelur extslemc. I'c
linia acestor consideraţii, ne-am îndreptat atenţia asupra obiectelor de os şi corn descoperite În cadrul
uneia dintre culturile clasice ale epocii bronzului În România - cultura WietenbergI Remarcăm faptul că
o

serie de cercetări relativ recente, precum şi descoperiri Întâmplătoare au sporit numărul obiectelor de
•

os �i corn cunoscute În cadrul culturii Wietenberg2 In cele ce urmează vom Încerca să facem o trecere
În revistă a tipologiei acestor obiecte, deşi materialul ce ne interesează a fost destnl de puţin valorificat
prin publicare.
-

In cadrul descoperirilor de obiecte de os şi corn din aşezările Witenberg au fost identificate

următoarele tipuri de piese:

1. Unelte.
1) Brăzdare -

sunt de două feluri. Primul este lucrat din ramurile laterale ale coamelor de cerb,

păstrând Însă şi ramura principală, de care probabil se trăgea' (PI. 1/1).

AI doilea tip de brăzdar din care

s-au păstrat un exemlar Întreg şi alte câteva fragmente, are o gaură de prindere a mânerului În zona
bifurcării coarnelo!" (PI. 1/2).

2) Săpăligi din corn de cerb'.

3)

Topoare - sunt de tipul cu gaura de Înmilnuşare transversală. Sunt lucrate fie din bazele

coamclor de cerb, unele păstrând chiar rozetele, fie din vârful coarnelor' (PI.
4) Dălţi confecţionate din os'-

lI3).

5) PlantatoL Există un singur exemplar, la care s-a folosit drept mâner una dintre ramurile laterale

ale cornului care a fost cioplit şi şlefuit' (PI. 1/4).

6) Suie. Confecţionate din oase lungi (tibia, cubitus) de animale având vârful subliat prin şlefuire
şi foarte ascuţit' (PI. 1/5, 6).
7) Spalule. Sunt confecţionate din oase lungi sau din coaste de animale domestice sau sălbatice.
Sunt asemenea unor cuţite sau dălţi, servind probabil la modelarea pereţilor vaselor de lutlO (PI. 117).

8) Vârfuri de undite sau harpoane, având fiecare un cârlig, vârful mult subţiat şi capătul opus
perforat" (PI. 1/8).

9) Ace de cusut. Confecţionate din oase subliri şi coaste; sunt lucrate foarte Îngrijit şi având un

mic orificiu În partea superioară12 (PI. 1/9, 10).

,

, K.Hon:dl, Die WieJe!1herg 1:/(11111', in VaciQ, NS, IV, I 'JbU, p.IOl -13"1.

,

- K ,Horedt, C ,Scraphim, D,e P,-dl!is{orÎ.fche An.wedlllng ali! dem WI{'fl!l7bt'r� bei Sighişoaru-Schassburg, in Antiqllilas, 3, Bonn,

1971; Lo\J.Aldea, Un .5ceptru de

os

dlll aşezarea Wielemberg de

la LUllc,;im (jud. Alba),

in ApulwlI. XI, 1971,p.2S-33; A1.Relcgan,T.

Soroceanu, ,/Veue spiitbrol/;;ezei//iche Fw;de in Norden Rllmaniem. Das spâfhron:e=eitliche IVjelenberg-Graberfeld 1'on DI�mbrivi/a (Kr.
llt.)·/ri/a iVăs§/ldj. În DaCia, NS, XXV, 1981, p.19S-207; N.Chidioşan. Conlribu[ii la istoria [racilor din nurd-ve�·tfll Romaniei. Aşezarea
Wie/enbcrg de la Derşida. Oradea, 1980; LA ndtiloiu, Ovi!i:a/ia fraC/hlr din .n,d-vestul 1ral/silvaniei in epoca bronzlllui. Bucun::şti, 1992:
Nikolaus G.Q.HoroJ1ka, Die Wielenbf!rg-Kullllr. Ein Bei/rax ;;,,1" Erforsdlllng der Bronzezeif in Siidosrellropa. Bonn, 1994, Teii 1,2.
-'

"

N,Chidioşan. op.tit"p.62, (l1.39/1-2: I'ikolaus G.O.Boroffka op ciI, p.223, Pl. 21/1,8411,1481/7.
I.AndriloÎu,op.cit, p.46, PI.40/8; N.Chidioşan, op. cit loc.cit.
,

5 l.t\ndriloiu,

up,cil,loc. cit.,P1.40/S-6; N ikolaus G,O.lJorortka, op-,if p.223-224, PL 148/1S.
,

G N.Chidioşan, ojJ,cit, loc.cit., PU9/4-13.
7 Nikolaus G.O,Boroflka,
8 N,Chidj�an,

')

OP,CtI, p.224, P1.l512,

op.cil., loc.ci:., PU9/3,

ibidem, p.63, PI.39116�19; I.Andritoiu np,cit..loc.cit., PL40/12-\3: Nikolaus G.O. Boroffka, vp.cit., loc. dt., PLl39/\3. 148114.

10 IbIdem, p.62, PI,39/14-15; P1.40/7.
II N. Chijioşan,

ap

cii. . loc, cit., PI. 39/20-21; Niko lau5 G.

12 Ibidem, p.63, PI.39124-:!�; p.224, P1.2S/4,

O. Rorpffka, op.

CI! . . loc. cit

C RIŞCUŢA

54
-

n. Arme. In aşezările Witenberg au fost descoperite câteva pumnale, dintre care remarcăm o
sulă-pumnal, cioplită din femur de m istreţ (PI. 1111) şi o piesă confeqionată dintr'lIn corn de cerb cu două

ramilicalii, având spre mijloc un orificiu transversal de forma patrata". În aceeaşI categorie II1cllldem şi
un culit din os descoperit la Oarţa de Sus".
De asemenea, din os au fost confeCJionate şi varfuri de lance ŞI de sagetI".
IlI. Alte obiecte.
1) Patine. Sunt confeclionate din tibie de bovideu având găuri transversale ce foloseau la

prinderea pe p icior " .
2) Fusaiole. De la Feldioara provin două fusaiole de os, circulare, de diametre 3,8cm şi respectiv
4.8cm'7
3) Lingură. Singurul exemplar descoperit este confecţionat din corn de cerb şi provine de la
Deva".
De asemenea, În această categorie sunt incluse şi obiectele cărora nu li s-a putut atribui o
.
destinaţie precisă. Astfel, este un os tubular, retezat drept la unul d int re capete şi oblic la celălalt. In
această parte oblică, perelii prezintă două orilicii circulare" (PI. lIi9).
Un alt obiect asemănător este 1111 cilindru conrcqionat dintr·un corn de cerb, având capetele
drepte. iar pe corp trei rânduri de caneluri adânci şi paralele. Înspre unul din capete peretele este perforat'O
'

-

(PI. 1116).
Un i nstr ument cu o destinaţie neprecizatf' îl reprezintă o piesă ca o tijă lungă şi dreaptă, bifurcată

la unul din capete; la mijlocul bifurcaţiei piesa a fost perforat ă" (PI. 1l/8).
Dintre piesele mai mărunte poate fi amintit un mic cilindru brăzdat cu mici şănţuleţe paralele
orizontale, ce ar putea fi un tip de mărgea" (PI. 1117).
IV. Podoabe sau piese ornamentale.
1) Psalii de os. Au fost descoperite două exemplare. din care unul la Cheile Turzii", iar celălalt

la C etea". i\cest tip de obiect este o piesă de harnaşament foarte răspândită începând de la Beycesultan"
din Anatolia şi până la Male Kosihy in Slovacia, precum şi în Italia'". Tipologie, piesa descoperită la
Cheile Turzii îşi găseşte analogii şi la Pecica", Socodor şi Vărşand". Accastă psalie aparţine cu siguranţă
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Planşa 1. Obiectele de os şi corn aparţinând culturii Wietenberg (l, 3-11 după N.Chidioşan; 2 după I.Andriloiu)
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Planşa II. Obiecte din os şi corn aparţinâlld culturii Wietellberg (1,2 d"pă I .Andriţoiu; 3-13 după N.Chidioşan)
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arici culturale Wietenberg fiind decorată cu motive ornamentale caracteristice (benzi haşurate dispuse
În zigzag şi triunghiuri haşurate dispuse succesiv).
2)Placii ornamentală fragmentară, decoratii cu şiruri verticale de cercuri cOllceulrice cu puncl
central, realizate prin incizie" (PI. 11/ 1).
3)Amulete şi pandantive. Majuritatea lor sum lucrate din din!i de animale, can·ini de lup,

canlm

de Ursus Spelaells, col!i de mistreţ. Se foloseau Însă ca pan dantive şi vârfurile de enarne ne mrh rete7Me.
şlcfuite bine şi perforate pentru a fi atârnate'O (PI. 11/3).
O piesă ce merită atenţie deosebită este o amuletă modelată din os de căprior, ascuţită la vârf prin
şlcfuire şi prevăzută cu o perroraţie circulară în partea superioară. Este decoratii cu motive liniare şi
cercuri cu punct central realizate prin tehnica inciziei(Dumitra, PI.

I1/2)31.

Un obiect asemănător a fost descoperit la Bodza În Slovacia, aparţinând culturii MadarovceJ2.
Deosebit de interesante sunt şi cele două amulete descoperite la Livezile. Confecţionate din
maxilarul inferior al unui porc domestie, cele două amulete au caracteristici antropomorfeB
4) Cataramă. Singurul exemplar descoperit provine de la Baraolt şi este confecţionat dintr-o placă
de os trapezoidală având la colturi patrII perf"raţii circulare ce serveau la prindere".

5) Ace ornamentale. Acestea erau prinse probabil În păr sau legau diferite părţi ale veşmintelor.

Unul dintre aceste ace, de dimensiuni mari are două braţe laterale În partea superioară (PI. 11/4). EI nu a

fost şlefuit în întregime, fiind abandonat în timpul confecţionării. Alte două ace ornamentale au câte o
proeminenţă laterală perforată longitidinal". Aceste tipuri de ace sunt cunoscute numai în vestul
României în culturile Mureş şi Otomani.

6) Mărgele. In necropola
-

Wietenberg de la Deva, a fost descoperită o mărgea de os cu o perforaţie

centrală şi cu secţiunea pătrată", dar, În general, ca mărgele au fost folosite cochilii de Deutalium cărora
li s-au şlefuit marginile. Numărul mărgelelor descoperite până În prezent se ridică la circa 200. Trebuie
subliniat faptul că aceste cochilii nu sunt de origine fosilă, ci au ajuns În Transilvania pe calea
schimburilor. Originea lor se atlă În zona mediteraneană. Alături de acesle cochilii au fost descoperite
şi alte două specii de gasIeropodc marine provenite din Mediterana (Canus aff Mediterraneus şi Hypopus
Maculatus)".

7) "Susţinătoare de coliere".

de coliere". Un astfel de exemplar

a

Ca accesorii ale unor podoabe pot fi incluse şi aceste"susţinătoare
fost descoperit şi În cadrul cercetărilor de la Derşida alăturându-se

celor descoperite la Sighi�oara, Şaeş şi la Dumbrăviţa, ultimele două găsite în morminte aparţinând
fazelor târzii ale culturii Wietcnberg.
Al doilea tip de "susţinător de colier" este confecţionat din plăcute mai lungi sau mai scurte, tcarte
subţiri şi înguste, având capetele rotunjite şi fiind prevăzut în zona mediană cu mici orificii dispuse în
şir. Piese identice sunt cllnoscute În bronzul timpuriu din S lovac ia şi Polonia" (PI. Il/5).
Fără îndoială, obiectele ornamentale SlInt importante datorită posibilităţilor ce le oferă pentru
stabilirea unor corelaţii de natură economică sau cul t ura lă Între diferite urii şi cc.rcuri de civilil:dţic.
.
In afara pieselor ornamentate, descrise anterior, În această cat�gl,)ric se inscriu alte trei obiecte
-

descoperite la Derşida. Primul dintre ele este un inel cu circumferinţele bine şlefuite, având pe mijlocul
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peretelui exterior o bandă În care s-a dispus un şir de spiralc orizontale şi Încârligate. Deasupra acestei
benzi decorative, în două locuri, peretele prezintă două orificii circulare" (PI. IJII2). Motivul ornamental
este specific culturii Wietenberg40 .
Un alt obiect este un cilindru cu una din circumferinţe subţiată prin şlefuirea peretelui interior.

În interiorul lor S-llU dispu:s Într-un
t,igzag" (PI. 1111 3). Motivul ornamental este

Pe verticală cilindrul este ornamentat cu patru benzi aranjate simetric.
câmp haşurat mărunt două benzi înguste încrucişate În

lrecvent întâlnit în cultura Wietenberg.
O piesă interesantă este un fragment de inel a cărui întreagă suprafaţă este ornamentată. Decorul
este organizat În registre orizontale şi se compune din două rânduri de mici cerculeţe cu câte un punct
central, două benzi înguste cu mici puncte dispuse median şi. în fine, un al patrulea registru mai larg, în
care se află o bandă şerpuitoare ce formează meandre şi care are pe linia mediană un şir de mici puncte.
-

[n coturile meandrice se află câte un cerculeţ cu punct central. Spaţiile rămase libere între meandre sunt

cxcizate" (PI. Il/1I).
Piesa cea mai importantă se pare a fi sceptrul de os provenint din aşezarea Wietenberg de la
•

Lancrăm. Confecţionat din corn de cerb �i păstrat fragmentar, sceptrul este ornamentat pe întreaga
suprafaţă. Fragmentul de sceptru de formă cilindrică şi puţin Îngroşat spre capătul rupt are o perforaţie
circulară transversală precum şi o proeminenţă de forma unui buton. Ornamentaţia este dispusă în patru
registre orizontale şi constă în incizii circulare eu punct central, perforaţii circulare, triunghiuri, benzi cu
"dinţi de lup", benzi incizate, zigzaguri. Deasemenea, capătul Întreg al sceptrului este ornamentat cu
cercuri cu punct central, având În mijloc o pertoraţie circulară care se întâlneşte probabil eli cele de pe
marginile exterioare" (PI. III).

Planşa
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III.

Sceptrul de os aparţinând culturii

W letenberg,

descoperit la Lancrăm (după l. AI. Aldea)
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Existenţa acestor obiecte de os �i corn ornamentat în cadrul culturii Wietenberg indeamnă la
discutarea unor aspecte referitoare atât la cronologie cât �i la relaţiile economice şi culturale.
Chiar dacă sceptrul de os de la Lancrăm nu are un corespondent în plan tipologie deocamdatii din
punct de vedere al ornamentetiei, atât sceptrul cât şi celelalte obie.cte decorate aparţinând culturii
Wictenberg sunt departe de a ti unicate.
Interesati fiind de această omamentieă putem remarca faptul cii motivele Cx.i3tcntc pc ncc3lc. pic..,)c,.
sunt răspândite pe un teritoriu vast. din Europa de Sud-Est până în Europa Centrală, putând fi întâlnite În
primul rând pe obiecte de os" dar şi pe obiecte de metal" şi, uneori, pe ceramică'".
Provenind probabil din zona anatoliană, aceste motive ornamentale existente pe obiectele din os
şi corn descoperite în cadrul culturii Wietcnberg, precum şi prezenţa cochiliilor de gasteropodc
mediteraneene in aşezările Wietenbcrg, nu fac decât să ofere argumente pentru situarea teritoriului
Transilvaniei de-a lungul unui important drum existent În preistorie, pornind din Anatolia peste Balcani
spre centrul Europei47.
Motivele ornamentale precum cercurile incizate cu punct central, benzi cu "dinţi de lup", dar mai
ales banda meandrică ce este cunoscută sub denumirea de "spirală scripete", pot fi urmărite de-a lungul
acestui drum de la Alalakh", Beycesultan", şi Kultepe Hiiyiik'" din Anatolia până la Nitrianski Hradok' l ,
Veterov" şi Blucina" În Slovacia, trecând prin mediile culturale Vatina, Mureş, Monteoru, Wietenberg,
Otomani, Fiizesabony, Madarovce". Faptul că obiectele de os astfel decorate apar În cadrul unor culturi
relativ contemporane şi la un orizont cronologic comun au făcut pe unii cercetători precum R. Hochmann,
K. Horedt, SI. Foltiny şi M. Gimbutas să emită ipoteza provenienţei lor dintr-un centru comun, fiind
răspândite apoi pe calca schimburilor comerciale sau a producerii lor de către meşteri ambulanti ce preiau
această ornamentică din iumea anatolo-miceniană55.
Pe de altă patie, în cadrul unui studiu din 1974 Alexandru Vulpe" şi mai recent, Nikolaus
Boroffka" au acreditat ideea apartenenţei locale a acestei ornamentatii În cadrul culturii Wietenberg.
Ideea nu ni se pare de loc ieşită din comun, având în vedere faptul că unele dintre ornamentele În discuţie
apar pe acest teritoriu încă În bronzul timpuriu" şi au o continuitate cel pUlin până în Hallstattw. Deci,
ornamentica prezentă pe obiectele descoperite În cadrul culturii Witenberg, ar putea fi fie rezultatul unei
evoluţii locale pe un fond mai vechi, fie al preluării şi adaptării din cadrul culturilor contemporane şi
.
,
mvecmate.
IJn ultim aspect asupra căruia ne-am oprit atenţia este ideea ce sustine caracterul simbolic al unorn
dintre aceste ornamente. Cercetătorii care au studiat ac.este motive ornamentale au concluzionat că
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că spirala, meandrul şi cercul cu punct central sunt simboluri solare". Acestea constituie de altfel
ornamentele definitorii ale culturii Wietenberg61.
Ideea enunţată ni se pare Cll atât mai vcridică dacă avem In vedere caraclerul tipulugk al
obiectelor ornamentate cu astfel de motive (amulete, brăţări, in e le cilindrii de os, psalii, sceptru). Chiar
dacă motivul cercurilor incizate cu punct centra l aparc uneori ŞI pe ceramIcă aceste vase ar putea li
destinate unor întrebuin\ări cultice.
,

,

NICOLAE CĂTĂLIN RIŞCUŢA
Universitatea "1 Decembrie 1918"
Alba Iulia

60

R.HOchmann. op. CIt

61

N,C'hidioşall, ol'. ciI., p.57·60: I.AndriloÎu,

. •

p.16,-IRO: KJlorcul, op cit, p.3I-44: StFoltiny. (}p.
OI'. cit. .

p.41-42.

nI. .

p.J3S-137; M.Gimbulas,

()p.

cit. . p.57-65.

