
o NOUĂ DESCOPERIRE APARŢINÂND BRONZULUI TÂRZIU 

, 
In primăvara şi toamna anului 1997, În cadrul ;:>Ianului de cercetare a Văii Mureşului mijlociu'. 

În urma Ullor periegheze efectuate pe valea pârâului Nandru, am descoperit, În apropierea satului cu 
acelaşi nume, o serie de materiale arheologice care ne-au permis localizarea unui nou punct de locuire 
preistorică2• 

Pârâul Nandru, afluent de stânga al râului Cerna, la rândul său afluent de stânga al Murcşului'. 

traversează satul Nandru, sat încadrat administrativ în comuna Peştiş,judeţul Hunedoara. Este aşezat într
un bazinet depresionar, la 7-8 km în amonte de gura văii, numit de localnici Valea Roatei, chiar înainte 
de intrarea în defileul care adăposteşte Peştera Nandru, cunoscută pentru descoperirile aparţinând 
paleoliticului superior'-

Zona cu locuire preistorică descoperită este poziţionată la 50 de m nord-est de sat, pe partea 
stângă a pârâu lui, pe terasa a Il-a, o terasă nu prea Înaltă (aproximativ 5 m de la nivelul apei). Locul se 
bucurooe o expunere sudică, af1ându-se totodată la mai puţin de 100 de metri de cursul actual al pârâului. 
Este traversat de un drum de ţară care urcă vertical dealul şi care porneşte din şoseaua aflată la 40 m mai 
jos, paralelă cu pârâul. 
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Fig.l. Poziţia geografică a sarului Nandru 
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Localizarea locuirii preistorice S-a făcut pe baza rragmenldur ceramice �i a bucăţilor de chirpic 

scoase la suprafaţă în urma lucrărilor agricole. Fragmentele ceramice aparţin unor diferite tipuri de vase 

şi sunt realizate atât din pastă grosieră cât şi din pastâ semifină În cantitâţi aproximativ egale. Specia fină 

1 Plan cuprins in rema de Grant a Centrului de Cercetări Pre- şi Protoistorice ce fiinţează pe lângă UnÎversitatea "1 Decembrie 

1918" Alba Iulia. 

2 La realizarea acestei lucrări am beneficiat de îndrumările şi sugestiile domnului lector uni v . dr. L Andriţoiu şi ale domnului 

C. Popa, de la Muzeul din Deva, cărora doresc să le mulţumesc pe această cale. 

3 V t:zÎ fig. l. 

4 M. Roska, Erdely regeszeti repertoriuma, Cluj, 1942. 
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este reprezentată, şi ea, Însă Într-o cantitate mai redusă. 
Pasta ceram icii grosiere are în compoziţie nisip cu granulaţie mare, amestecat cu pietricele şi 

mică. Arderea este slabă; culoarea predominantă a cioburilor este brun-roşcată, totuşi apare şi culoarea 
neagră-cenuşie. Ceramica grosieră este reprezentată mai ales de fragmente de pereli şi buze ale unor 
rceipiente de mărime mijlocie şi mare. Apar şi fragmente de torţi şi funduri de vase. 

Formele ceramice care se pot distinge din fragmentele de factură grosierâ sunt: vase cu buza 
dreaptă, uşor trasa În interior (PI.l/9,1 O; PI.IV17); vase cu buza puţin e"azată şi gâtui uşor marcal 
(PI.\I5, 12); vase cu corpu I arcuit (PI.I/4,8; P1.1I!3, I O; PI.I1I!5,8); vase cu fundul drept, nemarcat, străchini 
trolleonicc cu gât scurt, uşor arcuit spre interior, cu marginea rotunjită (PI.1I6). 

Pentru ornamentarea ceramicii grosiere a fost utilizat atât decorul in relief: brâie crestate sau 
alveolate aplicate pe umărul vaselor sau sub buză (PI.l/4,9; PI.1II3, IO; PI.JJI/5,8; PI.IV17); proeminente 
alungite dispuse pe umărul vaselor (Pl.IV /5); proeminente conice pe umărul vaselor asociate cu brâuri 
alveolare (PI.I/4); cât şi decorul prin impresiune: alveole organizate în şir orizontal, plasate pe briiie sau 
sub buza vasului (PI.!/4,9; Pl.I1I3; PI.l1ll5,8; PI.lVI7); ansambluri de puncte imprimate (PI.lV/5). 

Pasta ceramicii semifine are în compoziţie nisip mărunt, amestecat uneori cu mică. Arderea este 
destul de bună şi unifonnă; culoarea dominantă este brun-roşcată, dar, mai apare şi Cea gri-cenuşie. Din 
fragmentele de pereti şi buze descoperite, aparţinând unor recipiente de dimensiuni mici şi mijlocii, se 
pot reconstitui următoarele forme: vase bitronconice cu buza evazată, cu gât uşor marcat (PI.III ;PI.1l/5), 
vase cu buza trasă spre interior (PI.lI!4; PI.1I116; PI.IV/2), străchini cu buza evazată, cu gât scurt 
(PI.IV/IO), străchini cu buza trasă spre interior şi marcată uşor (PI.TV/4), cană cu gât înalt, uşor arcuit, 
cu buză evazată (PI.II/8). 

La omamentarea ceramicii din pastă semifină s-a utilizat decorul prin adâncire: ineizii sub formă 
de linii oblice şi orizontale pe umărul vaselor (PUI7; Pl.lI!8; PI.IIII7); caneluri simple sau duble, 
verticale, oblice sau orizontale, pe umăr şi corpul vaselor, organizate şi sub formă de arcade şi ghirlande 
(PI.II7,8, II.: P1.1II4; PI.l1l/4,9); şi decorul prin impresie: puncte şi ansambluri de puncte imprimate (PUI7; 
P1.1JI4; 1'1.11117); cercuri adâncite (P 1.1 Il Il ). 

Ceramica fină are o pastă omogenă, din nisip fin, este bine arsă, iar culoarea dominantă este 
roşcată. Este reprezentată de fragmente din pereţi şi funduri ale unor vase de mici dimensiuni sau chiar 
mijlocii, iar repertoriul formelor cuprinde vase cu fund drept, uşor marcat (PI.II/9) şi cănite cu corp 
arcuit (1'1.1I!6). 

Pentru ornamentarea ceramicii fine s-a folosit decorul prin adâncire: caneluri orizontale şi oblice, 
simple sau duble, pe umărul şi corpul vaselor, arcade şi ghirlande (PI.I/2J, II; PI.IIIl ,2,7; PI.III/2,3,4; 
PI.IVI3,8); şi decorul prin impresie: cercuri adâncite Înconjurate de puncte imprimate (PI.lV/8); adâncituri 

, 
sub forma boabelor de grâu (PI.TV/2). In ansamblu, cele mai frecvente elemente de decor întâlnite pe 
tfagmentele de la Nandru sunt canelurile. 

, 
Incadrarea cultural-cronologică se face pe baza materialului ceramic. 
Factura pastei, analiza principalelor forme de vase care se pot reconstitui grafic şi a motivelor 

ornamentale utilizate, permit plasarea fragmentelor ceramice în bronzul târziu, mai precis Bz. Reinecke 
C, cu o posibilă prelungire în Bz. Reinecke D'. Inciziile sub formă de linii oblice pc umărul vaselor 
(PI.I/7; PI.!III/7), sau pe buză (PI.1II4), brâiele alveolare (PI.l/9; PI.1II3,IO; PI.II1/5,8; PI.lVI7), uneori 
asociate cu proeminente conice (PI.l/4), arcadele şi ghirlandele de pe umerii vaselor (PI.l/2,8, I I ;  
Pl.l1fl,2,3; PI.l1ll1,2,3,4; PI.IVi3) pledează pentru posibila Încadrare în etapa târzie de dezvoltare a 
culturii Otomani'. Materiale de tipul celor de la Nandru au fost atribuite de T. Bader fazei a IV-a a culturii 
Otomani', iar, mai recent, de l. Andritoiu fazei post Otomani '. 

) G. Rustoiu. Câteva considerap"i culturale şi cron% gice privind hrorcul târ=iu În bazinul mijlociu al MlI.reşului. în BCSS., 

3. J 997. 

& T. Badcr, J::poca bronzului în nord-vestul Transilvaniei, capitolul Cu/tura Otomani; 1. Andritoiu. Civili=aţia traci/or din sud

vestul Transilvaniei in epoca bronzului, 8ibiioLheca Thracologica, Il, Bucureşti, 1992, capitolul Cullllra Otomani. 

1 Supra, nota 6. 

11 T. Bader, op. ciI. 



o noul! descoperire aparţinând bronzului târziu 

-- . -_._-- "---

• �_ 0 " 0  

� 
v� , 

, • 
./ 

� " 

PI.I 

/ 
I 

/. , / 
, , , 

-

. 

/ 

/ 
/ 

/t' 

,. 

73 



74 

1 
! , 

. , 

3 

/ 

PUI 

L. SAVONEA 

, . 

, 

:' I . , 

/ . 
/ .. 

4 

10 



o nouă descol'crire aparline.nd bronzului târziu 

• 

r [ . .. .. . r 'o;.. 

�, ,. .,.. " �." ,� 

I 

i 

/ 

5 

/ ' . / 
/. 

, 

, i • 
, 

• • 

• 

// 

.1 

PUII 

/ 

/ 

• , . 
/ 

? '-'= 

c 
O 

7S 



76 

_il-, 
� . 

" 

/ 
( 

/ 

, 

; , 
, 

PUV 

/ 
, 

" , 

L. SAVONEA 

/ / 

/ 
/ 

, 



o nouă descoperire aparţinând bronzului târziu 77 

Nu demult, C. Kacso încadra această categorie de materiale în grupul cultural Cehăluţ9 Nu se 
poate face însă o încadrare precisă datorită cantităţii destul de reduse de material arheologic găsit, precum 
şi datorită stadiu lui încă incipient de cunoaştere a perioadei bronzului final, perioadă caracterizată printr
un dezechilibru cultural provocat de pătrunderea populaţiilor lumulare dinspre nord-vest şi vest în 
Pannonia, teritoriile dintre Dunăre şi Tisa şi câmpia Tisei. Această pătrundere a determinat alungarea unor 
triburi din spaţiile lor de baştină, având ca efect indirect formarea unor noi grupuri culturale, pe arii mult 
mai restrânse, grupuri de mixtură Între cei rămaşi pe loc şi tumulari sau Între populaţiile autohtone şi cele 
dizlocatelO Un astfel de grup de mixtură este foarte probabil şi cel de la Nandru, În cadrul căruia se 
observă Însă fondul de bază aparţinând culturii Otomani. O vagă înrudire cu grupul Balta Sărată este 
sugerată de alveoia înconjurată de incizii, vizibilă pc unul din fragmentele de la Nanuru!1 fiind un 

ornament des Întâlnit În decorul ceramicii culturii mormintelor tumulare". Descoperirea de faţă este 
importantă prin comparaţiile şi posibile analogii care se pot face cu rezultatele altor descoperiri, împreună 
reuşind să dea o imagine cât mai aproape de realitatea epocii bronzului târziu. 

LUCIAN SAVONEA 
Universitatea" 1 Decembrie 1918" 

Alba Iulia 

UNE NOUVELLE DECOUVERT APARTENANT A. L'EPOQUE DU BRONZE TARDIF 
• • 

RESUME 

Cet ollvrage presente le resultat d'une recherche archeologique de terrain, efectuee en 1997, sous les 
auspices du Centre de Recherches Pre- et Protoistorique de l'Universite d'Alba Iulia autour du village de Nandru, 
departement de Hunedoara. 

La decouvert a reside en localisation d'un poin! d'habitat prehistorique. en contenant de la c6ramique 
appartenant a I'epoque du bronze tardif (post Otomani III). 

Fig. 1. 

PI.I. 
PUI. 
PUl!. 
Pl.lV. 

EXPLICA nON DES FIGURES 

La posîtion geographique du village de Nandru 

Ceramique de bronze tardif 
O�ram ique de bronze tardif. 
Ceramique de bronze tardif. 
Ceramique de bronze tardif. 

9 L Andriţoiu, op.cit. 

:v N. Chirdioşan, I. Em6di, Grupul cultural/grifa de la 5[ârşitul epocii bronzului, in Cnsia. XlI. 1982. 
II M. Gumă, R. Petrovsziky, Un :IOU gl'1lp cultural al epocii oronzului În sud-vestul Români;>j, D'!scoperirile de tip Ha/tn 

Sărată, în 5;tC,,}/lICaranselJc>� rrI, 1979, 

12 N. Boroftb .• Probleme der jungbron::ezeitlichen Kerarrlik /.'1 Ostungarn lInd Westrumdmen, B1'vIA, 1. 1994, 


