
CULTURA CIOMORTAN 

SZEKEL Y ZOL T AN 

Din sud-estul ll'ransilvaniei, din valea Oltului şi a Rîului Negru, teri
toriu cercetat de Muzeul din Sfîntu Gheorghe, au ajuns în colecţia mu
zeului numeroase fragmente ccramice care aparţin epocii bronzului. Pe 
baza acestor descoperiri s-a constatat că în sud-estul Transilvaniei s-au 
aşezat purtătorii diferit~lor culturi din epoca bronzului, cunoscute pe· 
versantul celălalt al Carpaţilor 1• 

In ultimele două decenii Muzeul din Sfîntu Gheorghe, sub îndru-
marea Academiei Republicii Socialiste România, a făcut numeroase cer
cetări în valea Oltului, care au avut ca rezultat descoperirea unor noi 
lui în această parte a ţării2• 

Cercetătorii care s-au ocupat de epoca bronzului în această regiune, 
pe baza datelor care le-au stat la îndemînă, au acceptat că la începutul 
epocii bronzului în sud-estul Transilvaniei orizontul Coţofeni suprapune 
ultimul orizont al complexului Ariuşd şi este la rîndul său suprapus de 
cultura Glina III-Schneckenberg, iar în epoca mijlocie şi tîrzie a bron
zului cultura Wietenberg, este şi în această regiune dominantă3• In urmă
toarele ne ocupăm numai cu cultura descoperită în hotarul satului Pău
leni, în apropierea comunei Şoimeni (Ciomortan), care sub denumirea de 
cultură Ciomortan a intrat în literatura de specialitate. 

Pe malul drept al pîrîului "Remete", în apropierea comunei Şoimeni 
(Csikcsomortan), se ridică un deal cunoscut sub denumirea de Dealul 
Cetăţii (Vardomb). Pe vîrful dealului este un platou oval, cu laturi ab
rupte spre nord, sud şi est. Pe partea nord-vestică se văd urmele unui 
val, iar la sud-vest un şanţ îl desparte de restul terenului. (Fig. 1). 

Acest teren a fost cercetat la suprafaţă de Al. Ferenczi şi a consi
derat-o cetate dacică4• Roska aminteşte în plus şi ele fragmente de vase 
din epoca bronzului5• Pe acest teritoriu în anul 1954 Muzeul din Miercu
rea Ciuc a făcut un sondaj . 

Muzeul din Sfîntu Gheorghe, în colaborare cu Muzeul din Miercurea 
Ciuc, a cercetat acest deal în anii 19566, 1960 şi 1967. 
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In cursul acestor săpături a fost secţionat platoul în direcţia N-S şi 
E-V, cu 5 şanţuri şi au fost dezvelite 3 suprafeţe ; s-a obţinut un bogat 
material ccramic şi s-au putut face şi observaţii stratigrafice. (Fig. 2). 

Secţionînd terenul şi valul s-a constat că pe acest loc s-au aşezat 
prima dată purtătorii culturii Ariuşd într-o fază destul de tîrzie. Aşezarea 
ariuşdeană nu a fost întărită cu şanţ şi cu val. Valul ridicat şi întărit 
cu palisade aparţine unei epoci mai tirzii, cînd au venit purtătorii unei 

Fig. 1 

alte culturi din epoca bronzului şi s-au aşezat peste aşezarea ariuşdeană. 
Acest fapt este dovedit clar de pămîntul negru din care s-a construit 
valul, pămînt scos din stratul ariuşdean şi care ,·conţine cioburi ariuşde
ne, precum şi de urmele stîlpilor înfipţi în acest strat. Stratul de cultură 
din epoca bronzului suprapune şi marginea interioară a valului. (Fig. 3, 4). 

Forma de locuinţă nu s-au putut identifica în cursul săpăturilor. 
Terenul e înclinat spre sud şi fiind de mult timp cultivat, resturile de 
locuire au fost deranjate şi în parte spălate spre vale. In stratul de cul
tură, care aparţine epocii bronzului, au fost găsite fragmente de vase şi 
cîteva unelte de uz casnic, ca prîsnele de lut, un fragment de topor de 
piatră cu gaura de înmănuşare, piatra ele pisat şi un fragment de idol 
zoomorf. (Fig. 13/5, 7-10). 

Materialul ceramic este numeros, foarte bogat şi variat, compus din 
vase făcute din pastă fină şi din pastă grosolană. 

· Ceramica fină conţine · nisip şi pietricelc mărunte, iar suprafaţa este 
bine netezită şi lustruită. Se pot deosebi două forme : ceaşca şi castronul. 
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Ceaşca este · de două feluri : una cu gîtul inalt şi tciarta înaltă, care 
porneşte din buză 'Şi se leagă de umăr (Fig. 5/1-5, fig. 7/1-3, 6-7). 
Cealaltă varianta de ceaşcă 'are toarta de aceeaşi formă, dar mică, scurtă 
ca şi gîtul, care de asemenea este mai scunde. (Fig. 6/7, 7 /8). Corpul ceş
tilor este bitronconic şi inalt. Alături de acestea apar şi ceştile mari, ro
tunde la corn. (Fig. 6/3, 4', fig. 7/5). 

Decorul ceştilor constă din triunghiuri al căror cîmp este acoperit 
cu puncte. Acestea sînt făcute dintr-o linie sau din două linii, care une
ori se depăşesc, formînd un X la vîrful triunghiului. (Fig. 6/5, fig. 8/2t 
fig. 9/1- 6, fig. 10/5, 7). Impunsăturilc \·ariază : sînt rotunde, lungi, sau 
ca alveole. Mai puţine sînt decorate cu triunghiuri haşurate orizontal, cu 
haşuri paralele cu o latura, sau în smoc. (Fig. 12/1-4, 6). Deasupra 
triunghiurilor se găseşte o linie in relief - uneori cu impunsături -t 
sau 1-~J linii incizate, sau linii şi impunsături. (Fig. 14/1-3, 15/6). 
Mai există benzi lungi formate din cîte 3-4 linii incizate vertical um
plute cu puncte. (Fig. 10/1-4, 8). 

Triunghiurile sînt in general lungi. Cele cu haşuri paralele cu o la
tură sînt de tipul scund, nu lungi şi aproape regulat cu laturile petrecute. 
(Fig. 8/6). 

Cestroancle sînt a doua formă frecventă în materialul ceramic des
coperit. Cele de formă bitronconică au două variante. La una din varian
te partea de sus e;:;tc foarte largă, iar la cealaltă partea inferioară este 
foarte retrasă şi puţin arcuită .. Au toarte mici pornite din buză, care al
ternează cu proeminenţe lungi: · (Fig. 6/1-2, fig. 8/1, 4, 6-7, fig. 14/5, 
fig. 15/4, 5). Buza este tesită uşor oblic spre interior şi uneori puţin în
groşată la exterior. (Fig. 8/3, 5). Decorul castroanelor este acelaşi ca pe 
ceşti, adică triunghiurile cu impunsături, cu haşuri paralele cu o laturăt 
sau cu haşuri orizontale. 

Vasele mari cu pereţii groşi- păstrate fragmentar - cu marginea 
arcuită, au în jurul gîtu,lui un brîu dintr-o linie sau din două linii în 
relief, cresta te, sau cu )mpun,şături şi legate de barete, una lată sau cîte 
două apropiate. (Fig. 6/6, .fig .. ll/1- 3, fig. 1317, fig. ~5/2-3). 

Un alt tip de vas des întîlnit este vasul cu toarte tubulare aşezate pe 
pîntec face parte din grupa timpurie a acestora. (Fig. 7/4, fig. 9/1, 6, fig. 
13/3). La unele dintre acestea suprafaţa este grunjoasă sau dată cu mă
tura. (Fig. 13/2). Mai' numeroase sînt însă cele cu suprafaţa netedă. 

. Vasele grosolane au o forină de sac cu marginea dreaptă sau în
doită. Sînt decorate ~ub buz'a ClJ brîu, iar suprafaţa exterioară a vasului 
este in gene·ral mătu1~ată c~ şi pc faţa interioară. 

Au mai fost găsite 'fragme~te · de vase decora te cu linii cresta te şi 
cu buza crestată. . 

In afa~a de acest rriaţer1ai eerarhic ' au mai fost găsite la Ciomortan 
Şi fragmente de vase aparţinînd culturilor Coţofeni (Fig. 1114, 15/1), 
Monteoru şi vVietenberg. (Fig. 1'115; 5a). Acestea au fost găsite în acelaşi 
strat ele cultură împreună cb materialul ceramic mai sus descris. 

* 
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Pentru încadrarea cronologică a aşezării de la Ciomortan în epoca 
bronzului ne bazăm numai pe materialul ceramic. Nu s-a observat supra
punerea mai multor nivele de locuire din epoca bronzului, care se apar
ţină culturilor semnalate mai sus, Coţofeni, Monteoru şi Wietenberg. Nu 
le putem considera contemporane deoarece că nu avem nici un temei de 
ordin stratigrafic, care să ne asigure contemporaneitatea culturii Ciomor
t'an cu una din cele semnalate. Am mai putea chiar sublinia că fragmen
tele ceramice Coţofeni nu pot fi contemporane cu cele Monteoru, iar că 
framentele ceramice Monteoru aparţin mai multor faze, cea mai veche 
fiind M. 1 c 3. 

Astfel în privinţa formelor o variantă a ceştii cu gîtul şi cu toartă 
înaltă este foarte înrudită cu forma cunoscută din culturile Glina-Schnek
kenberg, Monteoru IUC. 4 şi Costişa. Varianta a doua a ceştilor este mai 
aproape de ceştile caracteristice pentru cultura Costişa, decît de Glina
Schneckenberg, Monteoru I.C. 4. Totuşi forma ceştilor nu este chiar ca 
la cultura Costişa. Ceştile din cultura Costişa sînt bitronconice, mai 
scunde sau înalte şi cu toarta supraînălţată. La aceste ceşti nu este nici 
o toartă supraînălţată. In ceea ce priveşte decorul la ceşti, triunghiurile 
lungi haşurate sînt de tip Costişa în sensul că au vîrful în jos. La Cos
tişa însă nu există cu laturile petrecute şi nici în acest material ceramic 
triunghiul caracteristic pentru Costişa, adică triunghiul foarte lung şi 
haşurat paralel cu una din laturi. 

La castroane observăm că marginea vasului cu buza pantă formînd 
streaşină, la interior este caracteristică culturii Wietenberg. Iar ornamen
tul cu brîu în relief este caracteristic pentru cultura Monteoru I.C.3 . 
Toartele tubulare pe pîntec există în cultura Costişa, Monteoru, Schnek
kenh~N 

Prin urmare materialul ceramic reflectă asemănări cu cultura Mon
teoru în faza ei timpurie, păstrînd şi unele elemente din cultura Glina. 
Această cultură, atestată pe tot teritoriul răspîndirii culturii Schnecken
berg în valea Oltului, a contribuit la evoluţia epocii bronzului, la dezvol
tarea culturii Wietenberg, care se dezvoltă în epoca mijlocie şi tîrzie a 
bronzului şi în partea sud-estică a Transilvaniei. 

Ritul de înmormîntare al purtătorilor culturii Ciomortan, după cum 
atestă un mormint descoperit la Poian, este inhumaţia in poziţia chircită. 

Descoperirea culturii Ciomortan precum şi a aşezării de la Zăbala 
aduc unele modificări în cronologia epocii bronzului precum şi în şirul 
succesiunii culturilor din această perioadă în sud-estul Transilvaniei. 

Prin să păturile Muzeului din Sfintu Gheorghe executate la-Reci. (ju
deţul Covasna), s-a dovedit că în perioada de tranziţie de la neolitic la 
epoca bronzului cultura Bodrogkeresztur pătrunde în valea Oltului, cînd 
cultura Ariuşd este în etapa ei tîrzie7• Iar cultura Coţofeni suprapune 
acest orizont al complexului Ariuşd-Bodrogkercsztur. 

In ceea ce priveşte cultura Glina-Schneckenberg, considerăm că îşi 
începe evoluţia in această regiune la începutul epocii bronzului, după 
eum arată materialul ceramic descoperit in aşezarea de la Zăbala sondată 
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in anul 1969. Cultura Ciomortan se încadrează după cultura Glina III
Schneckenberg şi contribuie la dezvoltarea culturii Wietenberg. Fazele 
de dezvoltare ale acestei culturi încă nu sînt lămurite ; săpăturile mu
zeului din Sfîntu Gheorghe executate la Simoneşti (judeţul Harghita) 
în colaborare cu muzeul din Cristur, au adus şi în această privinţă unele 
lămuriri. 

AUSZUG 

Bei des A usgrabungen die vom Muzeum zu Sf. Gheorghe in den 
Jahren 1956, 1960, 1967 in Alttal, und am Rande der Gemeinde Csikcso
mortan geleitet wurden, kamen die Spuren einer neuen, der Branzezeit 
angehorenden Kultur zum Vorschein. Diese neue der Bronzezeit am
gehărenden Siedlung befindet sich auf dem "Vardomb" genannten An
hohe, deren Nord-Westlichen Teil dureh einen Erdwall befestigt wurde. 

Auf der Anhohe des Hiigels wurden fiinf Schanzen gegraben in 
Abschnitten zum Vorschein gekommenen Keramik sowie durch deren 
stratigrafische Beobachtungen ermittelt werden konnte, dass dieser Hiigel 
zu erst von einer Ariuşd-Kultur, spater von einer anderen Kultur Ange
horigen besiedelt war von dieser der spateren Siedlung angehărenden 
Bewohnern wurde der Befestigungsdieneude Wall und Schnatz errichtet. 

Die auf der Ariuşd-Kultur, aufgebaute neueren Kultur angehorende 
Keramik bezeugen neben der Coţofeni, Monteoru, Glina-Schneckenberg 
sowie Wietenberg-Kultur, neue eigenartige Formen und Verzierungs
Motive. Der Verfasser gliedert auf Grunde der Keramik diese Kultur 
der Bronzezeit aher stufe Glina-Schneckenberg folgenden Kultur an, 
dieser Kultur proponiert der Verfasser die Bencnnung Csomortan-Kul
tur, sich berufend dass diese Kultur bisher in Siebenbiirgen unbe
kannt war. 

Diese Kultur "Csomortan-Kultur" trug bei zur Entwicklung der 
Wietenberg-Kultur. 

KIVONAT 

A sespsiszentgyorgyi muzeumnak az Olt volgyeben, Csikcsomortan 
kozseg hataraban 1956, 1960, 1967 -ben vegzett asatâsai folyamân egy uj, 
a bronzkorba tartozo miiveltseg emlekei keriiltek felszinre. A telepiiles 
egy dombon teriilt el, amely "Vardomb" neven ismeretes. A domb eszak
nyugati szelE~t fOldsanccal erositettE~k meg. 

A domb tetejen huz6dott kutat6-arkokb61 es szelvenyekbol kikeriilt 
keramia, valamint a sztratigrafiai megfigyel{~sek alapjan megallapitast 
nyert, hogy a dombon el6szor az erosdi muveltseg, kes6bb pedig egy mas 
muveltseg hordozoi telepedtek le. Ez utobbi muveltseg hordoz6i keszftet
tek a paliszaddal meger6sitett foldsancot. 
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Az crosdi tclcpi.ilesre ratelepcdett mtive'ltseg kerami<ija . Coţofeni, 
Monteoru, Glina-Schncckenbergi, valamint Wietenbergi mtiveltseg egyes 
elemein kivlil uj, sajatos diszitesi motivumokat es formakat mutat. A 
szerz6 a keramia alapjan e mtiveltseget a bronzkorba helyezi kăzvetlenill 
a Glina-Schneckenbergi mtiveltseg utanra s Csomortani muveltseg elne
vezeset javasolja, tekintettel arra, hogy ez a mtiveltseg meg eddig isme
retlen volt Erdely terlileten. 

A Csomortani mtiveltseg hozzajarul a Wietenbergi mi.iveltseg kiala
kulasahoz. 
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