
o AŞEZARE PREISTORICA INEDIT A 
IDENTIFICATA PE TERITORIUL MUNICIPIULUI ALBA IULIA 

La aproximativ 200 m. sud-vest de Miceşti, o suburbie a municipiului Alba Iulia, pe partea 
dreaptă a Ampoiului, se află o terasă pe care localnicii o denumesc "Cigaşe". La baza terasei Înaltă de 
cea. 5m, în antichitate Ampoiul se vărsa în Murq. în urma unei cercetări de suprafaţă', au fost 
identificate urme de locuire aparţinând mai multor cpoci istorice (fig 1). 

Epoca neo-eneolitică este slab reprezentată (PI. 
1/2,3,8,10,12) prin ceramică având în pastă picavil (PI. . 
1'2, 3, 10, 12) şi nisip (PI. V8). Atribuirea culturală se 
poate face cu uşurinţă doar pe fragmentul de vas decorat 
cu barbotină organizată (PI. III O), ce aparţine culturii' 
Criş. Barbotina este folosită pe scară largă în fazeie III- . 

IV ale acestei culturi (Lazarovici 19R4, 64-71). Pentru 
artcfactul în discuţie propunem încadrarea lui în faza' 
Criş III'. 

Perioadei de tranziţie la epoca bronzului ii sunt 
atribuite fragmentele ceramice aparţinând culturii 
Co\ofeni (PI. III, 4-7, 9, II, 13, 14), având culoare 
cărămizie şi cenuşie de diferite nuanţe. Materialul 
recoltat se poate încadra categoriei fine (PI. III), 
semifinc (PI. 114-6) şi grosierc de uz comun (PI. I!7 ,9, 
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II , 13, 14), având ca degresant nisip de granulaţie -;:�:" 
specifică fiecărei categorii amintite. " 

, 
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Decorul a fost realizat prin incizii lale excutatc 
sub forma de căpriori (PI. VI, 7), schelet de peşte (PI. 
1111), sau triunghi uri îngropate (PI. 1/9), crestături (PI. 
lII4), boabe de linte (PI. III) şi prin imprcsiuni dispuse 
În �iruri sub buza vasului (1'1. l/4,6), şi barbotină simplă 

Fig. l. Locali/arca punctului Ciţaşe. 

(PI. In) sau organizată (PI. 1110). Un fragment ceramic mai deosebit este confecţionat dintr-o pasI" 
scmifină, de culoare galben cenuşiu. Ornamentarca cunstă din două şiruri de impresiuni circulare, 
dispuse paralel şi uşor arcuit, ce ar putea sugera o intluenţă venită din mediul 8aden (PI. 115). 

Cât priveşte repertoriul formelor, datorită stării fragmentare a ceramieii, este greu de precizat 
în detaliu tipul de vase. Totuşi pot ti reconstituite eastroane, c'lni , ceşti şi vase borcan . 

Maniera de realizare a ornamcntclor ne îndreptăţeşte a încadra descoperirea noastră în faza 1 a 

culturii Coţofeni (Roman 1976, 37). 
Epocii bronzului îi aparţine un variat material eeramic, cuprinzând mai multe secvenţe 

eronologice. Un prim lot ceramie este reprezentat de câteva fragmente de buze de vase, din categoria 
lina- lustruită (PI. IlII, 7) şi semilină (PI. 11/4), prevăzute cu o "manşetă", atât pc exterior (PI. 1lI1, 4) 
cât şi pe interior (PI. 1117). Din punct de vedere cronologic aceste maleriale pot fi atribuite etapei a 11-
a a bronzului timpuriu. Ultima etapă a bronzului timpuriu este ilustrată de fragmente de vas cu corpul 
bombat şi strachini, deeorate în tehnica Besenstric" !/Izd TextilmuSler (PI. II!2, 3, 5, 6, �-12, 14, 15; PI. 
III). Culoarea acestor artefacte reprezintă diferite nuanţe de cenuşiu, negru, cărămiziu şi brun. 
Ceramica aparţine categoriilor grosieră, semilină şi fină. Categoria grosieră aro în pastă nisip cu 
pietricelc şi este prost framântată. Specia scmifină şi fină are În compoziţie nisip, pasta este omogenă. 
iar unele fragmente sunl lustrui le. Două fragmente ccramicc sunt decorate În ambele maniere. Primul 
este ornamentat la exterior gen "scoarţă de copac", ,ar la interior cu impresiuni textile (rl. IIlIl.I). AI 
doilea este ornamentat cu impresiuni textile, după ce în prealabil fusese scrijelit cu măturicea (PI. 
Ill/12). 

I La recollarca materialelor ccramice, un ajutor substantial mi-a fost acordat de P. Mazăre şi M. Voinaghi, 
Gărara le mulţumesc şi pc această cale. 
"Această atribuire ne·a fost sugeratâ cu multă amabilitate de domnul M. Ciută, profitând şi de această oca7ie 
ii mu1lumim. in dreapta Mureşului sunt cunoscute, În bazinul mijlociu, doar două aşe7.ârî Criş: Galda 
(LazarovÎci 1984. R9. nr. 100) şi Geoagiu de Sus (inf. M. Ciută). 
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Planşa 1. Ceramică neo-eneolitică (2, 3, 8,10,12) şi Coţofeni (1, 4, 7,9, Il, 13. 14) (Scara a: 1-4,6-9, Il; scara 
b: 5,10, 14; scara c: 12-13). 
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Un decor mai deosebit, ce nu este întâlnit în nici o cultură la acest palier cronologic, a fost 
realizat pe o buză de strachină, din specia fină, prin pictură cu grafit (PI. II112). Încadrarea lui alături 
de celelalte materiale, a fost făcută pe baza scrijeliturilor de pe jumătatea inferioară a fragmentului 
ccramlC. 

Aceleeaşi perioade îi aparţine şi partea superioară a unui vas, degresat cu nisip semilin, sub a 
cărui buză se află dispus un brâu alveolar, asociat cu două mici proeminţe conice (PI. III 13). 

C. I. Popa a propus recent o clasificare a categoriilor de decor întâlnite în Bronzul Timpuriu 
III (Popa 1998, 70). Conform clasificării propuse, descoperirile noastre s-ar încadra în categoriile: I a
serijelituri gen "scoarţă de copac" (PI. ll/5 , 14); lb- striuri adânci dispuse neorganizat (PI. [[12, 15; 
1IJ1l1); I c- striuri superficiale dispuse neorganizat (PI. III 3 , 6, I I); I d- striuri adânci având aspectul 
u nor "registre" umplute cu mici incizii oblice (PI. []i9); l f- striuri executate cu piaptănul (PI. 11/1 Il). 
Fragmentele eeramice reprezentând categoriile I d şi I f par a fi mai recente decât eelelaltc. Categoria 
a II-a ce reprezintă fragmente ornamentate cu impresiuni textile au fost şi ele diferenţiate în mai 
multe variante (Popa 1998, 70). Nu vom insista asupra acestei categorii, chiar dacă se poate observa o 
diferenţiere în realizarea acestor ornamente, în stadiul actual al cercetărilor nu se pot oferi repere 
cronologice prea clare. 

Artefactele în discuţie aparţin descoperirilor de tip Iernut. Acestea se înscriu într-un orizont 
mai larg denumit de tip Gornea-Or1qti. Ceramica de tip Besenstrich sau cea cu decor textil estc 
semnalată şi în faza timpurie a culturi Wietenberg (Ciugudean 1996, 112). După părerea noastră cele 
mai târzii artefactc, din lotul prezentat, ar putea atinge faza timpurie a culturii Wictenberg. Fireşte, 
aceasta este doar o ipoteză având în vedere caracterul cercetării efectuate. 

Un număr semnificativ din fragmentele ceramice specifice epocii bronzului, pot li atribuitc 
culturii Wictenberg. Acestea aparţin categoriilor fină şi scmilină. 

Ccramiea semilină este bine arsă, având ca degresant nisip fin, iar suprafeţele bine netezite. 
Culoarea vaselor este cenuşie, neagră, cărămizie şi brună. Gama ornamentală bogată, constă din: 
crcstături dispuse pe buza vaselor (Pl. IV/4, g, 14; V(4), incizi simple (PI. V1l6) sau in bandă umplută 
cu crestături (PI. IVIl2), cu împunsături succesive (Pl. IV /12; V 16, 13), triunghi uri haşurate (PI. IV j?, 
6), împunsături succesive late in bandă (PI. V/1, 8) sau ascuţite în canal îngust (PI. V!7), împunsături 
succesive late care umple suprafaţa unor triunghi uri (Pl. V17), imprcsiuni circulare (PI.V/5,15), 
impresiuni in formă de "boabe de grâu" (PI. V/16) şi cancluri (PI. IV/I 7,14). 

Ceramica lină este de culoare neagră şi cărămizie având suprafeţcle lustruite, tiind degrcsată 
cu nisip fin. Ornamentarea constă în Împunsături succesive latc dispuse sub forma unor "S"-uri mari 
(PI.V/9), triunghiuri umplute cu împunsături succesive latc (PI. IVIlO), incizii paralele late, lustruite 
(Pl.IV/9), impresiuni circulare (PI. IV/9) sau sub formă de "boabe de grâu" (P1. IV/9;VIIl I), 
folosindu-se şi încrustaţia cu alb (PI. Vll l ). 

Pentru toate categoriile ceramice amintite, atât cât permite starea fragmentară a vaselor, pare 
să predomine strachinile simple (Pl.IV/14; V17, 8, 13, 16) sau lobate (PI. lV/4 , 5 ,  8; V/4). Pe lângă 
acestea mai pot fi identificate ceşti (PI. VIl I ,  15), castroane (PI. V/6), vase cu fundul inelar (Pl.IVIl) 
şi diferite alte tipuri. 

Materialul ceramic pare a aparţine mai multor faze din evoluţia culturii Wietenberg. 
Fragmentele decorate cu incizii în bandă umplută cu linii oblice intersectate cu alte incizii de 

lungime variabilă (PI. lV!l4) pot fi încadrate în fa7ele lI-IV ale culturii (Andriţoiu 1992, 40) 
Ornamentul cu Zahnstempe/ung (Pl. IV/l 3; V/6, 13) este comun pentru etapa a IIl-a, fiind utilizat 
sporadic şi în etapa finală (Andriţoiu 1992, p1.75; Gogâltan et al., 1992, 9, 12). 

La sfârşitul fazei a lIl-a apar canelurile oblicc cu intervale între ele (Pl. IVIl2, 14) şi se 
continuă şi în cea următoare (Andriţoiu 1992, 43). De asemenea, decorul cu Împunsături succesive 
late (Breite Absatzstich) sau a celor ascuţite în canal îngust (Pl. IVIlO; VII, 7-9), apar la sfărşitul fazei 
Wietenberg III, capătând amploare în faza finală (Ciugudean 1997, 79). Triunghiurilc umplute cu 
împunsături succesive late (PI. lVIlO; V!7), sunt cunoscute în faza tinală a culturii Wietenberg, având 
însă o răspândire rcstrânsă, eunoscându-se doar în câteva aşezări (Boroffka 1994, Karte 3 9). Fazei 
finale îi poate fi atribuită şi ceramica decorată cu triunghiuri haşurate (PI. lV/2,6) (Gogâltan et al., 
1992, 12), fragmentul ornamentat cu incizii paralele late, lustruite, încadrate între două şiruri de 
impresiuni circulare, realizate sub forma unor "boabe de grâu" (Pl. IV /9), ce-şi are corespondent la 
Cluj-Becaş (Gogâltan et al., 1992, pl. V!7) sau Alba lulia-Ijac (Ciugudean 1997, fig. 15 17). 
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Planşa II. Ceramica apaqinând culturii Wietenberg şi bronzului târziu. 
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Planşa III. Cer.mica .paqinând cuilurii Wietenberg şi bronzului târziu. 
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Planşa IV. Ceramică apaqimind culturii Wictcnberg şi epocii hronzului târziu. 
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Planşa V. Ceramică aparţinând culturii Wietenberg şi bronzului târziu (Scara a: 1,5,9, 11-14; scara b: 2-4, 10, 

15-16). 
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Plan şa VI. Ceramică hallSlalliană (1-14) )1 La Tene (15-16). 
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Aceleiaşi etape finale îi pot fi atribuite fragmentul de strachină lobată, având buza îngroşată şi 
prevăzută cu un prag exterior (PI. IV/4; V/4) de influenţă tumulară (Ciugudean 1997, 76) sau vasul cu 
fund inelar (PI. IV/ I )  şi a torţii cu buton (PI. IV/7) de influenţă estică). 

Pe lângă materialele Wietenberg IV pot ti atribuite bronzului târziu şi alte fragmente 
ceramice. Un fragment de vas din categoria grosieră, având in pastă nisip cu bobul mare şi pietricele, 
de culoare negru-cenuşiu, ornamentat cu un buton alveolat şi impresiuni unghiulare (PI. IV/i 1). 

Categoria semitină având ca degresant nisip fin şi culori negru-cenuşiu, cărămiziu şi eenuşiu
cărămiziu este reprezentată de eeramica deeorată cu eaneluri dispuse În ghirlandă (PI. VI2,14) şi 
impresiuni circulare mari dispuse sub două caneluri orizontale (PI. V 1\ O). Acest din urmă tragment Îşi 
are analogic în faza târzie a grupului Balta Sărată (Gumă 1993, pl. 1lI/4). Specia tină este ilustrată de 
un singur fragment ceramie, confecţionat dintr-o pastă degresată cu nisip fin, lustruită, având culoarea 
brun-cărămizie la exterior şi cenuşie la interior. Ornamentul constă din incizii late lustruite (PI. V!l2). 

Aceste fragmente nu pot fi atribuite cultural, deoarece bronzul târziu în bazinul mijlociu al 
Mureşului este insuficient detinit'. Totuşi ar putea ti Încadrate la un palier cronologic sincron cu 
sfârşitul culturii Wietenberg. Un fragment semilin, având culoarea neagră la exterior şi galbcn
cărămizie la interior, decorat cu caneluri orizontale (PI. V/3) aparţinând bronzului târziu, pare a se 

data ulterior artefactelor amintite. 
Prima vârstă a fierului este ilustrată de urme specifice culturilor Gomea-Kalakaca şi/sau 

Basarabi (PI. VI/ l-14). Ccramica este reprezentată de categoriile grosieră, semilină şi fină, având 
culoarea neagră, brună şi cărămizie de diferite nuanţe. Specia grosieră arc În pasta prost frământată, 
nisip şi pietricele (PI. VI/4). Categoria semitină (PI. VI/2, 7-11,13,14) şi fină (PI. VIII, 3, 5, 6,12) 
este confecţionată dintr-o pastă bine frământată, În compoziţie are nisip, iar unele suprafete sunt 
lustruite. Repertoriul formelor cuprinde strachini, ceşti, căni şi vase borcan.Ornamentarea ceramicii 
constă în caneluri (PI. VJl2, 14), motive imprimate În forma literelor "s" (PI. VII, 5, 9-11) şi epsilon 
(PI. V/3), şnur fals (PI. V/I,5), incizii (PI. V/4, 7), impresiuni circulare (PI. V/4), proeminenţe (PI. 
V/I2) şi haşuri (PI. V/6, II). 

Artefaetc\e în disculie par a reprezenta mai multe faze din evoluţia culturii Basarabi. Faza I sc 
caracterizează prin persistenţa elementelor de tradiţie Insula Banului şi În cazul nostru Gornea
Kalakaca (Gumă 1993,232), cllm ar li şiruri de linii scurte incizate (PI. V!7), imprimeuri sub tarma a 
trei şiruri de impresiuni semicircular-ovale (PI. Vli3), cu analogii la Silagiu, în descoperiri Basarabi 
timpurii (Gumă 1993, pl. XLI/5), imprimeuri în forma de "S" de mari dimensiuni (PI. V/9) şi 
strachinile cu muchia buzei torsadate (PI. VI 13). Restul ceramicii s-ar Încadra În faza a lI-a a culturii 
Basarabi. Această aşe7are hallstattiană ar putea fi pusă În legătura cu depozitul de vasc Basarabi. 
descoperit la Alba lulia-"Lumea Nouă" (Ciugudean 1976, lig. 5/1, 5; 6), aşezare ce se află situată la 
cea. 600-700 m zbor de pasăre de descoperirea prezentată. 

A doua vârstă a fierului este reprezentată printr-un fragment dintr-o fructierii, lucrată cu mâna 
având pasta neagră, lustruită (PI. V II 6) şi un fragment din buza unui vas confecţionat la roată dintr-o 
pastă fină lustruită (PI. VII5). Fructiera prezintă analogii la Căpilna (Glodariu, Moga 1989, fig. 65/6) 
şi Sighişoara-"Dealul Turcului" (Andriţoiu, Rustoiu 1997, tig. 53/3; 63/6), iar cel de-al doilea 
fragment de vas în nivelulllI de la Zargidava (Urs achi 1995, pl. 8317). Aceste materiale se datează in 
etapa târzie a celei de-a doua vîrste a fierului. 

Artefactele prezentate ilustrează perioade istorice, mai mult sau mai puţin cunoscute, ridicând 
numeroase semne de Întrebare, care În parte, ar putea li lămurite prin săpături sistematice viitoare. 

GABRIEL T. RUSTOIU 
Universitatea" I Decembrie 191 W' 

Alba Iulia 

3 Fragmentul de vas cu fund inelar Îşi găseşte bune analogii În mediul Noua la: Doina (FlaTescu 1991, 

fig. 1 94i7), Moreşti (Florescu 1991. fig.I77/1. 9; t7RIIO. ti). Popricani (Floreseu t991. fig. 19112) 
etc.Tot1i1e prevăzute cu butoni În partea superioară sunt comune in cultura Noua. Chiar dacă caracterul 
cercetării nu a pcnnis surprinderea unui context stratigrafic. după părerea noastră cele două fragmente 
ceramice nu trebuie desprinse de lotul de materiale reprezentând fa7...a finală a culturii Wic'cnberg. Nu ne 

propunem În acest articol. să disculăm despre rela\iile dintre culturile Wietenberg şi Noua. de aceca pentru 
această problemă a se vedea Ciugudean 1997, RO cu bibliografia. 

A se vedea pentru bronzul târziu in Sud-Estul Transilvaniei, Andri\oiu 1996, iar pentru bazinul mijlociu 
al Mureşului, Rustoiu 1997. 
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AN ORIGINAL SETTLF:MENT 

DISCOVERF:D ON THE TERRlTOHY OF ALBA IULIA 

SUMMARY 

In this chaptcr the author presents a scttlement which was discovered south- west of Bărăbanţ, a suburb 
of the district of Alba Iulia. Thc scttlement Îs located an a terracc at lhe bOHom of which the Ampoi rivcr was 
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flowing into Mureş in ancient times. As a result of some surfacc research ditTcrent types of pottcry were 
callected illustrating several historical periods. 

Sume fragments of pottery belong to the Neo-eneolithic and onc of thern, made out of cJay and ehaff 
and decorated with organizated barbotine, could be attributed ta the third stage of tho Criş culture. 

The transition ta the Bronz Age is representcd by tho {""st stage afthe COloteni culture. 

Thc Early Bronze Age is represented by "Besellslrich-w,d lexlilmusler Keramik". A way of original 
decorating is the painling bascd on graphÎte which can be nOliced on a fragment of POltcry al50, decorated using 
the small broom. 

The Latc Bronz Age is panially illustratcd, tragments of pottery belonging ta the final stage of tho 
Wictcnberg Culture showing eastem as wcll as westem intlucnces. 

Thc Early lron Age is rcprcsented by pottcry betonging ta the Basarabi culture. The tirst stage of tIris 
eul tUr< is suggcsted by the Gomea-Kalakaca materials. 

The second Imn Agc is weakly represented by somc artcfacts belonging to (he late La Tene. 

EXPLANATlO:-l Of fIGUIU,S 

Fig. t. The principal archaenlngical arcas of Alba Iulia. The locali sat ion uf Cigaşe site. 
Pl. J. Neo-eneolithic (2,3,8,10,12) and Co\ofenr ceramic (1, 4-7, 9, II, 13, 14). 
Pl. I1-1II. Ceramie materials bclonging ta the Early Bronzc Age (a: 12: b: 5, 7, tO, 14; c: 1-4,6). 
Pt.lV. Ceramic materiats blonging to the W,ctcnhcrg Culturc and Late Aranze Age (a:2, 4, 6, 8, tO-14: 
b: 1, 3, 5, 9). 
PI.V. Ceramie materiats blonging ta the Wietenberg Culture and Late Hronze Age (a: 1,5-9, II-t4; h: 
2-4, 10, 15, 16). 
PI.VI. Hallstattian (1-14) and Latcne (15,16) ceramic (a: 3,5,7-9,12.13,15,16; b: 1,2,4,6,10, II, 
14). 


