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DESCOPERIRI FUNERARE DIN EPOCA MIJLOCIE A BRONZULUI ÎN VALEA
RÂULUI NEGRU (JUD. COVASNA)

József PUSKÁS
Arheolog independent; e‐mail: joska1987@yahoo.com

Keywords: Wietenberg culture, south‐eastern Transylvania, cremation burials, Middle Bronze Age.
Abstract: The present paper deals with some Middle Bronze Age burials in the valley of the Black River, in south‐eastern Transylvania, Covasna County.
The material published (analyzed) came from the excavations made in the early 1910’s and between the 1960–1990. Some of these burials have been
published already, but we considered a reevaluation as being necessary. The burial at Poian – Panta de piatră was only mentioned in a half sentence,
providing no information about grave goods, context, etc. The findings at Sânzieni – Piatra de tocilă were connected to the Tumulus Culture, unknown
in the studied area. We consider they belong to a Wietenberg burial, since Wietenberg pottery was discovered in the settlement layer. Another
discovery connected to the Middle Bronze Age was also made at Sânzieni, in the place called Locul domnesc. One funeral urn was discovered at Turia
– Groapa caprei. We have been able to identify another urn, which probably belonged to a second burial. The burials can be dated to the Wietenberg
II phase since the complex decorating motifs, characterizing the IIIrd phase are totally missing. The urns were buried in the vicinity of the settlements
or inside them. An exception are the burials at Turia (including the necropolis), where the closest settlement is at 900 m.
Cuvinte‐cheie: cultura Wietenberg, sud‐estul Transilvaniei, morminte de incineraţie, epoca mijlocie a bronzului.
Rezumat: În articolul de faţă ne‐am propus prezentarea câtorva morminte de incineraţie din epoca bronzului mijlociu de pe valea Râului Negru.
Materialele provin din săpături mai vechi, întreprinse la începutul anului 1910 şi între anii 1960–1990. Câteva morminte au fost deja publicate, dar în
urma noilor cercetări am considerat necesară o reevaluare a acestora. Mormântul de la Poian – Panta de piatră a fost doar menţionat, neavând niciun
fel de informaţie despre inventar, context etc. Descoperirea de la Sânzieni – Piatra de tocilă a fost pusă în legătură cu purtătorii culturii mormintelor
tumulare, necunoscută în zona respectivă. Pe baza fragmentelor de vase aparţinând nivelului de locuire, considerăm plauzibilă teoria conform căreia
mormântul ar aparţine culturii Wietenberg. O altă descoperire de la Sânzieni este cea de la Locul domnesc, unde a fost găsită o strachină aparţinând
unui alt mormânt. O urnă funerară provine de la Turia – Groapa caprei. După studierea materialului arheologic din situl respectiv, am identificat
fragmentele unui vas care ar putea să aparţină unei a doua înmormântări. În urma analizei materialului arheologic, considerăm că mormintele aparţin
fazei a doua de evoluţie a culturii Wietenberg. Motivele decorative complexe caracteristice fazei a III‐a lipsesc în totalitate. Mormintele se găsesc în
imediata apropiere sau chiar în interiorul aşezărilor. O excepţie sunt înmormântările de la Turia (inclusiv necropola), unde cea mai apropiată aşezare
se află la circa 900 m.

În acest articol, prezentăm cinci morminte de
incineraţie din epoca mijlocie a bronzului, care aparţin
culturii Wietenberg. Acestea au fost descoperite în
comunele Poian, Sânzieni şi Turia din judeţul Covasna. Un
mormânt de la Sânzieni şi unul de la Turia (M.1) au fost deja
publicate, cel de la Poian fiind doar menţionat1. În urma
reevaluării materialelor arheologice și cu ajutorul
documentației scrise, am reuşit în unele cazuri să
reconstituim contextul descoperirilor. Prin aceasta, sperăm
că vom contribui la o mai bună înțelegere a relaţiei dintre
aşezări şi morminte în cadrul culturii Wietenberg. La finalul
articolului, am reunit într‐un catalog descoperirile culturii

Wietenberg, cunoscute pe Valea Râului Negru.

1

2

Pe această cale dorim să mulţumim lui S.‐J. Sztáncsuj (Muzeul Naţional
Secuiesc) pentru amabilitatea cu care ne‐a pus la dispoziţie materialul
arheologic și jurnalele de săpătură spre publicare. Textul a fost
corectat de C. E. Ştefan de la Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”
din Bucureşti, căruia îi mulţumim călduros şi cu acest prilej.

1. Poian (m. Kézdipolyán, Kézdiszentkereszt) – Panta
de piatră (m. Kőhát)
Între anii 1963–1967, în locul numit Panta de piatră
s‐au efectuat cercetări arheologice conduse de Z. Székely.
Situl se află la jumătatea drumului Poian – Belani, pe
partea dreaptă, la circa 750 m de drumul principal DJ 114.
Aici s‐au descoperit urme arheologice din mai multe
perioade: epoca mijlocie şi târzie a bronzului, prima şi a
doua epocă a fierului şi evul mediu timpuriu. Rezultatele
cercetărilor au fost publicate parţial2.
Pentru bibliografie, vezi Cavruc 1998, p. 116, nr. 2. Materialul
hallstattian a fost publicat recent de către L. L. Méder (Méder 2006a;
2006b). Descoperirea unui mormânt Wietenberg la Poian a fost
menţionată de Zs. Székely (1989, p. 246), informație preluată de I.
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În anul 1965 s‐au trasat patru secţiuni (S 5–8). În S 7
s‐au descoperit mai multe „bordeie”, precum şi un posibil
mormânt de incineraţie aparţinând epocii mijlocii a
bronzului. Groapa mormântului avea un diametru de
aproximativ 1,25 m şi a fost parțial suprapusă de bordeiul
nr. 6. Întrucât nu am avut un desen de profil, nu am putut
constata dacă groapa bordeiului a deranjat groapa
mormântului. În groapă, la o adâncime de 1 m, s‐au
descoperit mai multe pietre şi fragmente de la un vas3 (Fig.
2/1–2). Vasul are buza rotunjită, gura ușor evazată,
pântecul uşor bombat și patru toarte în bandă aşezate
simetric. Recipientul este lucrat din pastă fină și are
suprafeţele netezite, cea exterioară lustruită şi arsă la
brun cu pete cenuşii. Recipientul nu este decorat.
Dimensiuni: î = 13,4 cm; dg = 9,5 cm; db = 7 cm; dm = 14,7
cm. Nr. inv. 160504 (Fig. 8/1)5.
Vasul, de tip TA4c6, are analogii apropiate în
cimitirele de la Sibişeni7 şi Oiejdea8. Cimitirele au fost
datate de către N. Boroffka în faza A a culturii, în
proporţie mai mică fiind folosite şi în perioadele
următoare9. O datare mai precisă poate fi obținută pe
baza materialului din aşezare, aici fiind descoperită o
cantitate semnificativă de ceramică. Se observă diferite
tipuri de oale (TA2a, TA3a, TA4c), străchini (TD1b‐c,
TD2c, TD3c‐e), străchini lobate (TE1a, TE1c) şi ulcioare
(TB1b). Decorul este relativ sărac, fiind remarcate
caneluri (VA10–11), incizii şi impresiuni de diferite tipuri
(VD4–6, VD14, VD20, VD48), ornamente în relief (VE1–
3). Lipsesc motivele complexe, precum spirale, cârlige şi
meandre, tehnica de ornamentare tip Zahnstempelung şi
incrustaţia cu pasta albă, definitorii pentru faza evoluată
(III sau C) a culturii10.

2. Sânzieni (m. Kédiszentlélek) – Locul domnesc (m.
Urakszere/Urakszerelábja)
Situl se află lângă calea ferată Târgu Secuiesc –
Breţcu şi drumul de pământ care leagă comuna Sânzieni
de satul Tinoasa. Linia căii ferate trece pe mijlocul terasei
înalte a pârâului Caşin (Fig. 3/1–b). În urma lucrărilor de
construcţie a căii ferate din anul 1907, s‐au descoperit mai
multe obiecte şi fragmente ceramice. În anul 1913 au fost
întreprinse săpături arheologice, conduse de F. László. El a
întocmit o documentaţie destul de amănunţită (cu
descrieri şi planuri). Din păcate, mormântul descoperit a
fost „uitat” de generaţiile următoare de arheologi, ei
semnalând doar că la Sânzieni s‐au descoperit materiale
din epoca bronzului. În 1933, H. Schroller mai
menţionează „cimitirul de lângă calea ferată (vasút
melletti urnatemető)”11, însă după aceea în literatura de
specialitate nu se mai amintește nimic. Din aceste motive,
considerăm necesară publicarea rezultatelor obţinute.
În timpul construirii căii ferate în anul 1907, au fost
adunate mai multe cioburi, aparţinând bronzului mijlociu
şi târziu. În anul 1910, s‐a descoperit (sau a fost descoperit
accidental, nu reiese concret din jurnal) un mormânt de
incineraţie în zona menţionată, undeva între kilometrul
82,9 şi 83,4, acesta nefiind marcat pe hartă12. Materialul
este destul de sărac, cea mai reprezentativă piesă fiind o
strachină mică. Lângă acest vas de dimensiuni mici, s‐au
mai descoperit câteva fragmente ceramice şi bucăţi de lut
ars. Strachina este făcută din pastă fină, arsă la brun
deschis‐cenuşiu. Are buza rotunjită, uşor evazată, cu
corpul semisferic. Suprafeţele sunt netezite şi lustruite. Pe
umăr şi corp este decorată cu caneluri late, oblice.
Dimensiuni: î = 8 cm; dg = aprox. 15 cm; dm = aprox. 15
cm. Nr. inv. 318113 (Fig. 8/2).

Motzoi‐Chicideanu (2011, p. 138, nr. 741), apoi de N. Palincaş (2014,
p. 303, Fig. 2, nr. 38).
3
Jurnalul de săpătură pentru anul respectiv nu s‐a găsit în MNS, astfel că
descrierea s‐a făcut pe baza planurilor.
4
Baza vasului este marcată: „P. 965. B6/M. de incineraţie/16050”. În
registrul de inventar nu apare nicio precizare referitoare la vreun
mormânt de incineraţie. Abrevieri folosite în text: î = înălţime; dg =
diametrul gurii; db = diametrul bazei; dm = diametrul maxim.
5
Vasul a fost atribuit de către Z. Székely culturii Noua (1988, p. 158). N.
Boroffka are rezerve privind posibilul mormânt (1994, p. 96, nr. 567).
6
Pentru stabilirea formelor şi a motivelor decorative, am folosit
monografia lui N. Boroffka (1994, Typentafel 1–32).
7
Boroffka 1994, Taf. 120/5, 123/8; Paul 1995, p. 181, Taf. V/ 4a.
8
Ciugudean 1989, p. 74, fig. 3/13.
9
Boroffka 1994, p. 249.
10
Chidioşan 1980, p. 79; Andriţoiu 1992, p. 52; Dietrich 2014, p. 180.
11
Schroller 1933, p. 78. După „dispariţia” mormântului de la Sânzieni, la
Târgu Secuiesc, tot lângă calea ferată, este menționat un alt mormânt.
Prima dată a fost amintit de K. Horedt în 1951, în studiul dedicat ceramicii
slave din Transilvania (Horedt 1951, p. 204), apoi în studiul dedicat culturii
Wietenberg în 1960 (Horedt 1960, p. 127). Începând de atunci,
descoperirea de la Târgu Secuiesc a intrat în circuitul ştiinţific ca un
mormânt de incineraţie, informația fiind preluată de mai mulţi autori. În
depozitul MNS există o ceaşcă și un vas de dimensiuni mai mari,
descoperite în urma construirii căii ferate (nr. inv. I 347, 350). Acestea sunt
prezentate ca provenind dintr‐un mormânt (Boroffka 1994, p. 85, nr. 465,

106, Taf. 135/5). În registrul de inventar, vasele apar ca donaţii de la
Gyárfás Győző (împreună cu alte piese aparţinând perioadei migraţiilor,
cu vase întregi şi fragmentare şi o zăbală de fier, respectiv o sabie de fier),
cu locul de descoperire Târgu Secuiesc, „în urma construirii căii ferate spre
Breţcu.” Vasele apar tot ca donație în raportul anual al MNS pentru anul
1907 (JSzNM 1908, p. 19). Mormântul nu este menționat în niciun registru
sau raport. Vasele au fost descoperite de muncitori, arheologii nefiind la
fața locului. Nu avem informații referitoare la prezența unor oase sau
cenușă care ar putea sugera existența unui mormânt. Confuzia ar putea
proveni de la faptul că, la câţiva metri de calea ferată unde s‐ar fi găsit
vasele, G. Nagy a întreprins săpături arheologice în anul 1882. Cu această
ocazie, au fost descoperite urne funerare din epoca migraţiilor (Nagy
1882, p. 158)! Ceramica Wietenberg apare sporadic (Roska 1944, p. 25),
reprezentând, probabil, urmele unei aşezări distruse de locuirea şi/sau
mormintele din secolul IV p. Chr. O altă ipoteză mai plauzibilă este aceea
ca un vas mare să fi fost inventariat ca urnă. La vremea respectivă,
denumirea de urnă nu se referea la funcția vasului ca urnă funerară, ci
desemna un tip de vas. Pe baza acestor date, se poate afirma că la Târgu
Secuiesc nu au fost descoperite morminte, ci, cel mai probabil, doar vase
şi arme aparținând diferitelor epoci. Existența mormântului/ mormintelor
pare să fie rezultatul unor neînțelegeri.
12
Jurnalul de săpătură menţionează mai multe gropi de urnă, fără
precizarea exactă a numărului acestora.
13
Pe exterior este scris numărul 3181, iar pe interior 3186. În registrul de
inventar, numărul 3186 este atribuit unui fragment de vas provenind
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Strachina aparţine tipului TD3d/TD3e, o formă des
întâlnită în toată aria de răspândire a culturii Wietenberg.
La Derşida apare în toate cele cinci niveluri de locuire, cu
o concentraţie mai mare în straturile de mijloc. Acelaşi
lucru se poate spune şi despre decor (tip VA11)14. În
materialul colectat înaintea săpăturilor și care provine din
aşezare, regăsim oale de tip TA2a şi cu profilul în formă de
S, străchini de diferite dimensiuni cu profil tot în formă de
S, dar apar şi străchinile lobate de tip TE1c. Decorul este
format din incizii liniare şi impresiuni circulare, triunghiuri
şi benzi haşurate. Ca şi în cazul aşezării de la Poian – Panta
de piatră, motivele mai elaborate lipsesc.
3. Sânzieni (m. Kédiszentlélek) – Piatra de tocilă (m.
Küszürűkő)
În anii ’70, în localitatea Sânzieni, pe locul numit
Küszürűkő (Piatra de tocilă), s‐au efectuat săpături
arheologice conduse de Z. Székely. Situl se află în partea
nordică a satului, pe o terasă înaltă a pârâului Caşin, pe
malul drept al acestuia, în stânga drumului care duce spre
Petriceni (Fig. 3/1–a).
În anul 1975 a fost trasat un şanţ lung de 36 m, pe
direcţia NE–SV. În zona de NE, s‐au descoperit pe o
lespede de piatră fragmentele unei urne funerare15 (Fig.
3/2 şi 4). Materialul a fost publicat de Z. Székely, fiind
presupus ca aparţinând culturii mormintelor tumulare16.
Aceste date au fost preluate cu rezerve de unii autori,
mulţi considerând că este vorba, de fapt, de un mormânt
Wietenberg17. Pe baza noilor cercetări, am considerat
necesară reevaluarea datelor şi introducerea acestora în
circuitul ştiinţific. În depozitul Muzeului Naţional Secuiesc
(MNS), am reuşit să identificăm mai multe cioburi
aparţinând culturii Wietenberg, descoperite pe parcursul
săpăturilor, probabil provenind dintr‐un nivel de locuire.
Acestea nu au fost publicate. Ele dovedesc existența unei
așezări Wietenberg, de care aparține foarte probabil
mormântul.
3a. Descrierea materialelor din mormânt
1. Vas cu buza invazată, cu patru lobi, realizat din
pastă degresată cu nisip cu bobul mic. Suprafeţele au fost
arse la negru, pe cea exterioară găsindu‐se pete de
culoare cărămizie. Suprafeţele au fost, de asemenea,
netezite şi lustruite. Partea interioară a buzei a fost
decorată cu un şir de triunghiuri imprimate. Dimensiuni: î
de la Zoltan. Conform desenului din jurnalul de săpătură, considerăm
corect numărul 3181.
14
Boroffka 1994, p. 249.
15
Întrucât în MNS nu am reuşit să identificăm jurnalul de săpătură, pentru
descriere ne‐am bazat pe publicaţia lui Z. Székely (1978, p. 12).
16
Székely 1977, p. 125–127.
17
Boroffka 1994, p. 106, nota 1; Motzoi‐Chicideanu 2011, p. 147, nr. 844;
Palincaş 2014, p. 303, Fig. 2, nr. 42.
18
„Noile” dimensiuni diferă considerabil de cele publicate anterior, vezi
Székely 1977, p. 125.
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= 18,1 cm, dg = 24,2 cm; db = 10,8 cm; dm = 29,3 cm18.
Fără număr de inventar (Fig. 6/1).
2. Vas cu buza rotunjită şi gâtul cilindric, cu pântec
bombat. Realizat din pastă degresată cu nisip cu bobul mic,
cu suprafeţe arse la cenuşiu închis, pe partea exterioară cu
pete brune. Umărul este marcat cu un prag şi prevăzut cu
două tortiţe. Dimensiuni: î = 10,6 cm, dg = 8 cm; db = 5,6
cm; dm = 10,5 cm. Fără număr de inventar (Fig. 6/2).
3b. Descrierea materialelor din stratul de cultură
Materialele prezentate mai jos provin din săpăturile
din anul 1975, din secţiunea II (S. II.), fiind găsite la
adâncimea de ‐0,20 ‐0,35 m. Ele pot fi legate de o aşezare,
ale cărei urme însă nu au fost sesizate19.
3. Fragment de ceaşcă a cărei buză este evazată,
lucrată din pastă degresată cu nisip cu bobul mic, cu
suprafeţe arse la cenuşiu închis‐brun, netezite şi lustruite.
Partea exterioară a buzei este decorată cu haşuri, iar pe
umăr se observă benzi înguste, umplute cu haşuri în reţea.
Ceaşca avea o toartă supraînălţată. Dimensiune: dg = 9
cm. Nr. inv. 1756220 (Fig. 6/3).
4. Fragmentul unui vas cu buza rotunjită, puţin
evazată, modelat din pastă degresată cu nisip cu bobul
mare, cu suprafaţa zgrunţuroasă arsă la brun deschis. Are
o toartă în bandă. Nedecorat (Fig. 6/4).
5. Fragment din peretele unui bol cu pântec bombat,
realizat din pastă degresată cu nisip cu bobul mic, cu
suprafeţe arse la negru, netezite şi lustruite, cu urme de
ardere secundară. Decorul constă din triunghiuri
imprimate pe umăr și din caneluri late, oblice, despărţite
pe pântec. Dimensiune: dm = 33 cm (Fig. 7/1).
6. Fragment din buza unei străchini, modelată din
pastă degresată cu nisip cu bobul mic, cu suprafeţe arse la
brun, netezite şi lustruite. Decorul este format din benzi
înguste umplute cu haşuri, care au fost plasate sub buză şi
pe umăr. Pe pântec se vede o parte a unui decor, cel mai
probabil spiralic, format din benzi înguste, umplute cu linii
incizate. Dimensiuni: dg = 22,7 cm; dm = 24 cm (Fig. 7/2).
După cum am menţionat mai sus, mormântul a fost
pus în legătură cu purtătorii culturii mormintelor tumulare,
însă analogiile prezentate nu sunt convingătoare21.
Fragmentele din articolele citate aparţin unor străchini într‐
adevăr lobate, însă nu sunt asemănătoare urnei
descoperite. Dacă analizăm descoperirile funerare din
Ungaria aparţinând culturii mormintelor tumulare,
19

Székely 1978, p. 12. Ceramica apare într‐un strat cu material amestecat
de tip La Tène şi Wietenberg.
20
Cele patru fragmente sunt inventariate cu acelaşi număr.
21
În monografia dedicată culturii Wietenberg, Boroffka menţionează
mormântul de la Sânzieni (1994, p. 106, nota 1), fără a‐l include însă în
repertoriul înmormântărilor, probabil din cauza lipsei informaţiilor mai
amănunţite. Urna a fost definită eronat ca făcând parte din grupul
formelor TA4 (recipiente cu profil în formă de S), iar vasul mic TA2a.
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observăm că astfel de urne nu sunt prezente în inventarul
mormintelor22. Din punct de vedere al formei şi al modului
în care loburile au fost modelate, avem de‐a face cu un tip
rar întâlnit în aria culturii Wietenberg: vârfurile se înalţă
puţin peste planul buzei, fiind legate cu o buză dreaptă şi nu
arcuită, ca în cazul majorității covârşitoare a acestor tipuri
de vase. Vasul poate fi considerat, mai degrabă, o oală
lobată decât o strachină. Decorul este format din triunghiuri
imprimate pe buză (VD 47). Motivul apare în faza II (B),
persistând şi în faza următoare23. Un fragment asemănător
a fost descoperit la Cozmeni, într‐o aşezare Wietenberg II,
cel târziu început de III24. Vasul mic încadrat ca TA3c,
frecvent întâlnit în aşezări, are bune analogii în materialul
Wietenberg, și nu trebuie căutat neapărat într‐un mediu
cultural străin acestei părţi a Transilvaniei. Vase
asemănătoare sunt cunoscute la Ciceu‐Corabia şi Oradea25,
Derşida26 sau în cimitirele de la Aiton27 şi Deva28. Oalele de
acest tip au fost incluse de N. Boroffka în faza A, iar de N.
Chidioşan în faza a II‐a29. La o încadrare mai precisă pot
contribui fragmentele descoperite pe parcursul săpăturilor,
provenite din stratul de cultură. Ceaşca de tip TD3d şi
strachina de tip TD3e sunt cunoscute în toate cele cinci
straturi de la Derşida, cu o concentraţie mai mare în
straturile de mijloc, corespunzătoare fazelor B–C30. Chiar şi
motivele decorative (ceaşca – VD4, VD9; strachina – VD4,
VD17?) pot fi legate de această perioadă31. Bolul de tip
TD2a cu decor VA13 este răspândit în straturile 2–3 de la
Derşida, faza B. Pe baza acestor informaţii, considerăm că
mormântul poate fi atribuit comunităţilor culturii
Wietenberg, faza a II‐a (A2‐B) de evoluţie. Această ipoteză
este confirmată şi de lipsa totală a motivelor complexe,
formate din meandre, de lipsa tehnicii împunsăturilor
simultane (Zahnstempelung) și a încrustării cu pastă albă,
care sunt folosite frecvent în perioada a III‐a.

parcursul acestei campanii, au fost trasate două secţiuni: S
I, pe direcţia E–V, cu o lăţime de 1 m şi o lungime de
aproximativ 64 m și S II, perpendicular pe S I, tot cu o lăţime
de 1 m şi o lungime de 43–44 m (Fig. 5/2). S‐a observat
următoarea stratigrafie: sub stratul negru de humus, gros
de 40 cm, urma un strat de culoare brun închis, de 40–50
cm, sub care se afla un strat de prundiş alb. Stratul superior
de humus a fost deranjat de fierul plugului, iar straturile
inferioare s‐au dovedit a fi sterile din punct de vedere
arheologic. În stratul superior s‐au găsit câteva cioburi
aparţinând culturii Starčevo‐Criş şi epocii bronzului.
M.1. O descoperire interesantă o constituie un
mormânt de incineraţie aparţinând culturii Wietenberg.
Acesta a fost publicat de Zs. Székely în articolul dedicat
cimitirului de incineraţie descoperit la Turia – Judeţ
(Vármegye)32. Urna a fost descoperită în dreptul metrului
6, la o adâncime de ‐0,35 m faţă de suprafaţa actuală a
solului. Era acoperită cu o lespede de piatră, iar în interior
se aflau oasele calcinate ale defunctului. Nr. inv. 1820133.
În urna funerară a fost găsit un toporaş plat, perforat. Nr.
inv. 1820234.

4. Turia (m. Torja) – Groapa caprei, Groapa ţapului
(m. Kecskegödör)
În august 1986, în comuna Turia, în locul numit
Kecskegödör (Groapa caprei, Groapa ţapului) s‐au efectuat
cercetări arheologice, conduse de Z. Székely (Fig. 5/1). Pe

M.2.? Înmormântare incertă. În urma reevaluării
materialului de la Groapa caprei, în depozitul MNS am
reuşit să identificăm un vas fragmentar, care s‐ar putea să
aparţină tot unui mormânt de incineraţie. În jurnalul de
săpătură nu apare nici un alt complex din epoca bronzului,
în afară de M.1. Recipientul are buza rotunjită, evazată și
pântecul bombat. A fost modelat din pastă degresată cu
nisip cu bobul mic, cu suprafeţe arse la brun, netezite şi
lustruite. Pe umăr au fost imprimate alveole, dispuse în
două rânduri. Starea de conservare este precară, prezintă
urme puternice de ardere secundară, în urma căreia
recipientul s‐a deformat. Arderea secundară poate fi un
argument pentru folosirea ca urnă funerară35. Dimensiuni:
î = aprox. 30 cm; dg = 18 cm; db = 9,6 cm; dm= aprox. 33
cm. Nr. inv. 1827136 (Fig. 7/3).
Urna mormântului M.1 de la Turia – Groapa ţapului
este de tip TA4c (sau TA4e ?), cu buza uşor evazată, gâtul

22

25

De exemplu, cimitirele de la Tápé (Trogmayer 1975), Egyek (Kovács
1966) şi Tiszafüred (Kovács 1975).
23
Boroffka 1994, p. 250. În periodizarea internă a culturii Wietenberg se
remarcă două sisteme, ambele bazate pe stratigrafia din aşezarea de
la Derşida – Dealul lui Balotă. Prima periodizare a fost propusă de N.
Chidioşan şi are patru faze, numerotate cu cifre romane (I–IV:
Chidioşan 1980, p. 68–84). A doua periodizare îi aparține lui N.
Boroffka. El a împărţit evoluţia culturii tot în patru faze, denumite cu
litere majuscule (A–D: Boroffka 1994, p. 249–251). Prima fază a fost
împărţită în două subfaze: A1 şi A2. Diferenţa dintre cele două sisteme
de periodizare constă în împărţirea primelor două faze. În timp ce
Chidioşan a inclus primul strat de locuire în faza I, Boroffka a denumit‐
o subfaza A1. Straturile 2–3 corespund fazei a II‐a la Chidioşan, la
Boroffka numai stratul al treilea este inclus în faza B, stratul 2 fiind
subfaza evoluată (A2) a fazei A.
24
Puskás 2013, p. 96, Pl. 17/1.

Boroffka 1994, Taf. 54/7, 9, Taf. 104/8.
Chidioşan 1968, p. 163, Abb. 7/9.
27
Soroceanu et alii 1976, p. 79, fig. 11/2.
28
Andriţoiu 1978, p. 249, fig. 5/7.
29
Boroffka 1994, p. 249; Chidioşan 1968, p. 161.
30
Baltag, Boroffka 1996, p. 380.
31
Boroffka 1994, p. 250.
32
Székely 1995, p. 130, M. 26.
33
Conform registrului de inventar, urna este împrumutată Muzeului
Banatului, din Timişoara.
34
Până acum, obiectul nu a fost identificat în depozitul muzeului.
35
Voicu 2011, p. 40.
36
Numărul de inventar este scris pe fragmentele urnei, dar cu acest
număr, în registrul de inventar apar patru fragmente ceramice
neolitice, pe care am reuşit să le identificăm. Urna publicată în acest
studiu nu este înscrisă în registru.
26
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arcuit, corpul bombat, ars la negru. Decorul constă în mici
cercuri imprimate pe partea exterioară a buzei, un şir de
cerculeţe pe umăr şi caneluri oblice pe pântec37. Vase
similare sunt cunoscute la Braşov, Mereşti, Sibişeni38,
Oiejdea39, ele fiind mai numeroase în fazele timpurii (I–II/A–
B) ale culturii, dar le regăsim şi în perioada următoare40. În
ceea ce priveşte M.2, urna descoperită poate fi încadrată în
tipul TA4c. Astfel de recipiente, sau unele asemănătoare, au
fost descoperite în aşezările de la Derşida41, Deva42,
Ghirbom, Rotbav43 sau în cimitirele de la Bistriţa44,
Dumbrăviţa45, Turia46, Ocna Sibiului47, Sibişeni48. Motivul
ornamental este de tip VA9, element destul de răspândit în
cimitirele mai sus menţionate49, cărora li se adaugă și cel de
la Deva50. În straturile de la Derşida, vasele de această
formă pot fi regăsite în primele patru niveluri, în număr mai
mare în nivelurile doi şi trei51. Astfel, N. Boroffka datează
acest tip în faza A52. Decorul este prezent, într‐un procent
mai mic, şi în straturile 4–5, aparţinând fazei C/III53.
Cimitirele menţionate ca analogii se datează pe parcursul
fazelor evoluate ale culturii Wietenberg, de cele mai multe
ori în faza a III‐a54. Mormintele de la Turia au fost datate de
Zs. Székely în faza finală a epocii bronzului – începutul
perioadei Hallstatt, fără precizarea apartenenţei
culturale55. Unii cercetători consideră că cimitirul poate fi
încadrat în faza I sau a II‐a a culturii Wietenberg56, opinie pe
care o împărtăşim şi noi. Acest fapt este dovedit şi de lipsa
ornamentelor tipice fazei a III‐a. Astfel, considerăm că M.2
descoperit la Turia – Groapa caprei poate fi încadrat în faza
a II‐a a culturii Wietenberg, cele mai bune analogii fiind
chiar în cimitirul de la Turia.
CONCLUZII
În comparaţie cu numărul mare de aşezări
Wietenberg, cunoaştem puţine morminte izolate şi
necropole. Cimitirele de mare întindere lipsesc. Până în
prezent, cea mai mare necropolă este cea de la Sebeş, cu
61 de morminte57. În valea Râului Negru, la Turia – Judeţ,
37

Descriere făcută după Székely 1995, p. 130, nr. 26. Autorul
menţionează că mormântul a fost descoperit la o distanţă de circa 300
de metri de cimitir. În realitate, distanţa este puţin peste un kilometru.
38
Boroffka 1994, Taf. 18/1, 93/1, 121/6.
39
Ciugudean 1989, p. 74, fig. 3/9.
40
Boroffka 1994, p. 247, 249.
41
Chidioşan 1980, Pl. 11/6.
42
Andriţoiu 1992, p. 196, pl. 28/9.
43
Boroffka 1994, Taf. 81/3, 114/12.
44
Crişan 1970, p. 146, fig. 9/3.
45
Soroceanu, Retegan 1981, p. 212, Abb. 4/4; 220, Abb. 18/2.
46
Székely 1995, p. 142, pl. V/1; 143, pl. VI/2.
47
Schroller 1933, Taf. 8/1.
48
Boroffka 1994, Taf. 124/3.
49
Pentru Bistriţa – Crişan 1970, p. 146, fig. 9/3, p. 150, fig. 10/2B, 3B.
Pentru Dumbrăviţa – Soroceanu, Retegan 1981, p. 214, Abb. 7/3, p.
219, Abb. 16/1, 17/1, p. 220, Abb. 18/2. Pentru Turia – Székely 1995,
p. 143, pl. VI/2. Pentru Sibişeni – Boroffka 1994, Taf. 120/4, 123/6,
126/7.
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a fost descoperit un cimitir de 25 de morminte şi alte
câteva morminte izolate.
În aria culturii Wietenberg s‐a practicat atât
incineraţia, cât şi inhumaţia. La început, se practica
inhumaţia integrală sau parţială58, iar în perioadele
următoare morţii au fost incineraţi, iar rămăşiţele depuse
în urne şi gropi cu o adâncime relativ mică. În gropi, lângă
urne, se întâlnesc uneori pietre şi lespezi sau alte vase
întregi sau fragmentare, folosite drept capace59.
Inventarul mormintelor este destul de sărac. Ca inventar,
au fost depuse străchini mici, alte tipuri de piese fiind
foarte rare, de obicei constând în obiecte mici de lut,
cochilii sau pietre60.
Mormintele prezentate de noi se integrează perfect
în imaginea generală cunoscută până acum. Urnele au fost
aşezate pe pământ sau în gropi circulare (groapa s‐a putut
observa numai în cazul mormântului de la Poian),
acoperite cu lespezi de piatră (Sânzieni – Piatra de tocilă,
Turia – Groapa caprei) sau cu pietre în jurul urnei (Poian –
Panta de piatră). Urnele de la Turia – Groapa caprei şi
Poian – Panta de piatră aparţin tipului de vase cu profil în
formă de S (tipul TA4c după Boroffka), o formă des
întâlnită în cimitire61. Un alt tip de urnă, necunoscut până
în prezent pe teritoriul culturii, este oala lobată (Sânzieni
– Piatra de tocilă). Printre vasele depuse ca inventar se
află oale (Sânzieni – Piatra de tocilă) sau străchini mici. Pe
baza analogiilor cu materiale din alte morminte, strachina
de la Sânzieni – Locul domnesc poate fi considerat vas
depus ca inventar/capac62. Alt tip de inventar îl reprezintă
toporaşul găsit în M.1 de la Turia – Groapa caprei63.
Din cele sintetizate mai sus, reiese că majoritatea
mormintelor se află în aşezări sau în imediata apropiere a
acestora, excepţie făcând cel(e) de la Turia – Groapa
caprei, unde, în afară de urne, nu s‐au semnalat nici un alt
fel de materiale, complexe arheologice sau vreun nivel de
locuire aparţinând epocii bronzului.

50

Andriţoiu 1978, p. 245, fig. 3/8.
Chidioşan 1980, fig. 3/A3.
52
Boroffka 1994, p. 249.
53
Boroffka 1994, p. 247, 250.
54
Deva – sfârşitul fazei II – începutul fazei III: Andriţoiu 1978, p. 251;
Bistriţa – faza III: Crişan 1970, p. 158–159; Dumbrăviţa – faza IV:
Soroceanu, Retegan 1981, p. 205–207.
55
Székely 1995, p. 132.
56
Cavruc 1998, p. 145; Cavruc, Rotea 2000, p. 158; Popa 2005, p. 143.
57
Bălan et alii 2014, p. 1.
58
Chidioşan 1980, p. 24–26.
59
Chidioşan 1980, p. 25; Crişan 1970, p. 154.
60
Chidioşan 1980, p. 23; Székely 1995, p. 130; Dietrich, Dietrich 2007, p. 35.
61
Voicu 2011, p. 41.
62
Voicu 2011, p. 41.
63
Pentru posibilele interpretări privind piatra şi uneltele de piatră în
morminte, vezi Palincaş 2014, p. 317–323.
51
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Mormintele prezentate aparţin foarte probabil fazei
a II‐a de evoluţie a culturii Wietenberg. Acest fapt pare
dovedit şi de descoperirile din aşezările învecinate, cărora
mormintele ar putea să le aparţină – materialul ceramic
nu prezintă motive sau tehnici de ornamentare care ar
putea lega aceste aşezări de perioada evoluată (III) a
culturii Wietenberg.
În rândurile ce urmează, vom încerca să schiţăm o
relaţie a aşezărilor cu mormintele găsite în Depresiunea
Târgu Secuiesc. Necropola de la Turia – Judeţ este situată
pe malul stâng al pârâului cu acelaşi nume, pe o terasă
înaltă, protejată de inundaţii. Până în prezent, pe un
teritoriu cu o rază de circa 850 metri, nu a fost descoperită
nicio aşezare Wietenberg, însă pe un teritoriu cu o rază de
circa 1200 metri sunt semnalate două (Turia – Cimitirul
romano‐catolic, la circa 1200 m sud‐vest şi Vármegye‐
Mogyorós, la circa 850 m est), cea de la Cimitirul romano‐
catolic fiind o aşezare de mare întindere. Zona este
fortificată natural şi (foarte probabil) artificial cu două
şanţuri de apărare64. În ceea ce priveşte mormântul de la
Turia – Groapa caprei, pe o rază de 1500 m se remarcă trei
aşezări (Turia – Cimitirul romano‐catolic la 900 m sud;
Turia – Grădina conacului Apor la 1350 m vest şi Turia –
Karatna la 1450 m nord‐vest). Se poate observa că la Turia
cimitirul şi mormintele sunt amplasate la o distanţă
considerabilă față de aşezări, cea mai apropiată fiind la
aproximativ 850 de m. Distanţa dintre necropola de la
Turia – Judeţ şi mormintele de la Turia – Groapa caprei
este de circa 1000 m65.
Situaţia este alta în cazul celorlalte morminte. Din
cauza faptului că nu se cunosc cu exactitate limitele
aşezărilor, nu se poate preciza dacă mormintele erau în
imediata apropiere (eventual în zona locuită) a acestora
sau la o mai mică distanţă. La Poian – Panta de piatră,
mormântul a fost descoperit la marginea platoului,
probabil în afara sau la marginea aşezării (Fig. 2/1b).
De remarcat este faptul că înmormântările sunt
situate în apropierea pârâurilor, întotdeauna pe malul
stâng al acestora. Totuşi, nu se poate presupune o
împărţire a spaţiului – în partea stângă lumea morţilor, în
partea dreaptă lumea viilor – pentru că găsim aşezări şi în
partea stângă a pârâurilor. La Turia, aşezările sunt situate
într‐un semicerc în jurul zonei de înmormântare, cea mai
mică distanţă între morminte şi aşezare fiind de 850 m
(Fig. 5/3). Situaţia prezentată poate fi considerată una
specială, întrucât celelalte morminte din aria culturii se
află în apropierea aşezărilor66.
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Informaţii oferite cu amabilitate de Zs. L. Bordi. Pe unele fotografii
aeriene, făcute în timpul iernii, se pot distinge două şanţuri de
apărare care fortifică platoul în zona sudică şi estică (sursa:
http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?useExisting=1).
Cercetările arheologice efectuate în anii 1980 s‐au concentrat în
interiorul aşezării, unde au fost depistate urme ale culturilor

CATALOGUL DESCOPERIRILOR APARȚINÂND CULTURII WIETENBERG
ÎN VALEA RÂULUI NEGRU
În catalogul următor sunt incluse descoperirile (aşezări şi
morminte) culturii Wietenberg din valea Râului Negru (Fig. 1). Am luat în
considerare doar siturile cu locaţia exactă cunoscută. Datele sunt
preluate din literatura de specialitate, iar cele noi sunt cunoscute în urma
cercetărilor de suprafaţă. În punctele marcate cu semnul întrebării au
fost descoperite materiale din epoca mijlocie a bronzului, dar nu avem
dovezi că așezările au fost fortificate artificial în această perioadă. În
paranteză este menţionată bibliografia relevantă referitoare la sit.
1. AȘEZĂRI FORTIFICATE/DESCOPERIRI PE PROMONTORII
1. Cernat – Cetatea Ika (inedit, material colectat de Zs. L. Bordi ‐
MNS) ?
2. Covasna – Cetatea zânelor (Dietrich 2014, p. 324, nr. 18) ?
3. Lutoasa – Cetatea Ciuchian (Székely 1981, p. 21–22).
4. Turia – Cetatea Turia (Székely 2003, p. 75–76).
5. Valea Mică – Cetatea bursucului (inedit, săpături executate de S.
Sztáncsuj în 2010) ?
6. Valea Scurtă – Cetatea jidovească (Székely 1999, p. 157–158).
7. Valea Seacă – Cetatea Cece (Székely 1981, p. 22–23).
2. AȘEZĂRI DESCHISE
8. Albiş – Grădina Csiszér (Székely 2007, p. 94–98).
9. Albiş – Grădina Márton (materialul Wietenberg în curs de
publicare).
10. Boroşneu Mare – Castrul roman (Bordi, Popa 2012–2013, p. 263,
266).
11. Cernat – Pământul lui Robert (Székely 2007, p. 62–67).
12. Cernat – Dealul bisericii/Conacul Damokos (Székely 2007, p. 60–61).
13. Imeni – Dealul bisericii (Puskás 2015a, p. 270–271, fig. 3/1–5,
4/1–11, 5/1–2).
14. Leţ – Várhegy (Puskás 2015b, p. 99–100, Plate 7/7–11).
15. Lunga – Árkon kívül (inedit, material colectat de J. Puskás ‐ MNS).
16. Mărtănuş – Tanorok (inedit, material colectat de J. Puskás ‐
MNS).
17. Poian – Panta de piatră (materialul Wietenberg în curs de
publicare).
18. Reci – Telek (Székely 1965, 29, pl. V/4–5).
19. Săsăuşi – III. Közép/Középső határ (Puskás 2012, p. 119–122).
20. Sânzieni – Urakszerelábja (Horedt 1960, p. 114, nr. 146).
21. Sânzieni – Táncospad (Horedt 1960, p. 114, nr. 147).
22. Sânzieni – Piatra de tocilă (din materialul Wietenberg a fost
publicat numai mormântul de incineraţie; vezi mai sus)
23. Sânzieni – Bakóné (Puskás 2013, p. 155–156).
24. Târgu Secuiesc – Sinka (Puskás 2015a, p. 287, fig. 17/1–2).
25. Târgu Secuiesc – Cimitirul barbar (Boroffka 1994, p. 85, nr. 466).
26. Turia – Grădina conacului Apor/Silozuri (Székely 1988, p. 160–161).
27. Turia – Cimitirul romano‐catolic (Székely 1990, p. 96).
28. Turia – Dealul bisericii/Karatna (Székely 1988, p. 160).
29. Turia – Vármegye‐Mogyorós (Puskás 2012, p. 149, 16. tábla/6–10).
30. Valea Seacă – Terasa Pârâului Cetăţii (Székely 1981, p. 23).
3. MORMINTE
31. Poian – Panta de piatră (vezi mai sus).
32. Sânzieni – Urakszerelábja (vezi mai sus).
33. Sânzieni – Piatra de tocilă (Székely 1977, p. 125–127).
34. Turia – Vármegye (Székely 1995).
35. Turia – Groapa caprei (Székely 1995, p. 130).

Coţofeni, Schneckenberg, Wietenberg şi La Tène. Din păcate, nu
avem nicio informaţie asupra perioadei când au fost amenajate
şanţurile de apărare.
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La Zs. Székely, distanţa dată este de 300 de m (Székely 1995, p. 130).
66
Voicu 2011, p. 39; Bălan et alii 2014, p. 24 ; Palincaş 2014, p. 319.
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Fig. 1. Aşezările şi înmormântările culturii Wietenberg în Valea Râului Negru (numerotate conform catalogului descoperirilor) / Settlements and burials
of the Wietenberg culture in the valley of the Black River (numeration according to the catalogue of discoveries).
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Fig. 2. Poian – Panta de piatră. 1a. localizarea pe hartă; 1b. planul săpăturilor (după Méder 2006b, p. 51, Taf. 1.); 2. planul mormântului de incinerație
/ Poian – Panta de piatră. 1a. position on the map; 1b. plan of the excavations (after Méder 2006b, p. 51, Taf. 1.); 2. plan of the cremation burial.
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Fig. 3. 1. Localizarea pe hartă a siturilor Sânzieni – Piatra de tocilă (a) şi Locul domnesc (b); 2. planul săpăturilor de la Sânzieni – Piatra de tocilă /
1. Position on the map of the Sânzieni – Piatra de tocilă (a.) and Locul domnesc (b) sites; 2. plan of the excavations at Sânzieni – Piatra de tocilă.
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Fig. 4. Sânzieni – Piatra de tocilă. Profilul nord‐vestic al S. I / Sânzieni – Piatra de tocilă. North‐western profile of S. I.
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Fig. 5. 1. Localizarea pe hartă a sitului Turia – Groapa ţapului; 2. planul săpăturilor de la Turia – Groapa caprei; 3. relaţia aşezărilor cu mormintele de
la Turia / 1. Position on the map of the Turia – Groapa ţapului site; 2. plan of the excavations at Turia – Groapa caprei; 3. position of the settlements
and burials from Turia.
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Fig. 6. Sânzieni – Piatra de tocilă. 1–2. urna funerară şi vasul de inventar din mormânt; 3–4. Ceramică din stratul de cultură / Sânzieni – Piatra de
tocilă. 1–2. ceramic vessels from the grave; 3–4. ceramic fragments from the cultural layer.
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Fig. 7. 1–2. Ceramică din stratul de cultură de la Sânzieni – Piatra de tocilă; 3. urna funerară a mormântului 2 de la Turia – Groapa caprei /
1–2. Ceramic fragments from the cultural layer from Sânzieni – Piatra de tocilă; 3. fragments of ceramic cremation urn of grave no. 2 from Turia –
Groapa caprei.
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Fig. 8. Vasele descoperite în mormintele de incineraţie de la 1. Poian – Panta de piatră şi 2. Sânzieni – Locul domnesc / Ceramic vessels discovered in
the cremation burials from 1. Poian – Panta de piatră and 2. Sânzieni – Locul domnesc.
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ABRÉVIATIONS / ABBREVIATIONS / ABREVIERI

ActaArchHung – Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae, Budapest
ActaMM – Acta Moldaviae Meridionalis, Vaslui
ActaMN – Acta Musei Napocensism Cluj‐Napoca
Acta Siculica – Acta Siculica. Anuarul Muzeului Naţional Secuiesc, Sfântu Gheorghe
Aluta – Aluta. Revista Muzeului Naţional Secuiesc Sfântu Gheorghe
Angustia – Angustia. Arheologie, Etnografie, Sfântu Gheorghe
Apulum – Apulum. Arheologie, Istorie, Etnografie, Alba‐Iulia
ArchWarszawa – Archeologia. Rocznik IHKM, Varşovia
ArheologijaKiiv – Arheologija. Nacional’na akademija nauk Ukraini, Institut archeologii
ArheologijaSofia – Arheologija. Organ na Archeologičeskija Institut i Muzej, Sofia
ArchÉrt – Archaeológiai Értesítő, Budapest
ArhMed – Arheologia Medievală, Complexul Muzeal Bistriţa‐Năsăud, Bistriţa
AȘUI – Analele Ştiințifice ale Universității Alexandru Ioan Cuza Iaşi
‘Atiqot – Publication of the Israel Antiquities Authority
BA – Biblioteca de Arheologie, Bucureşti
BARBrSer – British Archaeological Reports. British Series, Oxford
BARIntSer – British Archaeological Reports. International Series, Oxford
BCH – Bulletin de Correspondance Hellénique, Athènes‐Paris
BerRGK – Bericht der Römisch‐Germanischen Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts, Frankfurt am Main
BiblThrac – Bibliotheca Thracologica, Bucureşti
BMA – Bibliotheca Musei Apulensis, Alba Iulia
BMJT – Buletinul Muzeului Judeţean Teleorman, Alexandria
BMN – Bibliotheca Musei napocensis, Cluj‐Napoca
Bucureștii – Revista Muzeului Municipiului București
Bulletin AIESEE – Annuaire de l’Institut des Études Sud‐Est Européennes, Bucarest
Bull. et Mém. de la Soc. d'Anthrop. de Paris – Bulletins et Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris
CAJ – Cambridge Archaeological Journal
CA – Cercetări Arheologice, Bucureşti
CCA – Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Bucureşti
CCDJ – Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos, Călăraşi
CEFR – Collection de l’École Française de Rome, Rome
CsSzMÉ – Csíki Székely Múzeum Évkönyve, Miercurea Ciuc
Dacia – Dacia. Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, Bucureşti; nouvelle série: Révue d'archéologie et
d'histoire ancienne, Bucureşti
Diss. Pann. – Dissertationes Pannonicae, Budapest
EAIVR – C. Preda (ed.), Enciclopedia Arheologiei și Istoriei Vechi a României, vol. I‐III (1994, 1996, 2000), București,
EJA – European Journal of Archaeology
EphemNap – Ephemeris Napocensis, Cluj‐Napoca
ERAUL – Études et Recherches archéologiques de l’Université de Liège
ÉtThas – Études thasiennes, École Française d’Athènes, Athènes‐Paris
eTopoi – Journal for Ancient Science, Berlin
FI – File de Istorie, Bistriţa
Germania – Germania. Anzeiger der Römisch‐Germanischen Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts
Hesperia – Hesperia. Journal of the American School of Classical Studies at Athens, Cambridge
Iatrus‐Krivina 2 – Spätantike Befestigung und frühmittelalterliche Siedlung an der unteren Donau, Band II : Ergebnisse
der Ausgrabungen 1966‐1973, Berlin, 1982
Iatrus‐Krivina 7 – G. V. Büllow, B. Böttinger, S. Conrad, B. Döhle, G. Gomolka‐Fuchs, E. Echönert‐Geiss, D. Stančev, K.
Sachtel, Iatrus‐Krivina. Spätantike Befestigung und frühmittelalterliche Siedlung an der Unteren Donau, Band VI:
Ergebnisse der Ausgrabungen 1992‐2000, Limesforschungen 28, Mainz, 2007
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JAS – Journal of Archaeological Science
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JEA – Journal of European Archaeology
JSA ‐ Journal of Social Archaeology
Klio ‐ Klio. Beiträge zur Alten Geschichte, Berlin
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OJA – Oxford Journal of Archaeology, Oxford
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PNAS – Proceedings of the National Academy of Sciences USA
Pontica – Pontica. Studii şi materiale de istorie, arheologie şi muzeografie, Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie
Constanţa
PZ – Praehistorische Zeitschrift, Berlin–Mainz
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SympThrac – Symposia Thracologica
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VAH – Varia Archaeologica Hungarica, Budapest
Valachica – Valachica. Studii şi cercetări de istorie şi istoria culturii, Complexul Muzeal Naţional Curtea Domnească
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VorForsch – Vorgeschichtliche Forschungen, Berlin
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