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When the Dead Turn to Ashes – Restitutio for Iuliu Paul and Some Remarks 
about the Wietenberg Necropolis in Sibişeni 
Abstract. The study aims to highlight the work of Professor Iuliu Paul (1930–2009), reputed 
archaeologist, founder and Rector of 1 Decembrie 1918 University of Alba Iulia. At the same time, 
the paper discusses a number of aspects of the Bronze Age cemetery located at Sibişeni-Deasupra 
Satului, a cemetery Iuliu Paul investigated systematically in the year 1962. Several of his manuscripts 
– some of which have already been published, others of which contain unpublished notes – have been 
reproduced in the annexes. Based on this information, the author takes fresh look at the burials in 
this cemetery, as well as in the larger Wietenberg area, and reinterprets some contexts and discoveries. 
Burials (graves, sacrifices, skull deposits) account for less than 4% of the total human remains in 
Wietenberg, where cremation is prevalent. 
Keywords: Wietenberg culture, burial, skull, unusual burials, necropolis. 
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Remember 
S-au scurs 10 ani de la plecarea dintre noi – fie că ne-am numit 

arheologi, colegi, universitari sau doar oameni ai cetăţii – a profesorului Iuliu 
Paul (1930-2009). Alba Iulia, ultima sa casă, îi este recunoscătoare pentru 
înfiinţarea primei instituţii de învăţământ superior moderne din această urbe, 
de a cărei naştere şi evoluţie şi-a legat destinul. Trecerea timpului ar fi trebuit 
să cimenteze în conştiinţa comunităţii academice universitare din oraş 
importanţa rolului jucat de fondatorul său. Anul tocmai scurs nu a fost însă 
marcat de nicio evocare, nicio intenţie, niciun gest. Regretabil, fără scuze, dar 
în firea unor lucruri şi întâmplări care au început cu procesul vrăjitoarelor de 
înlăturare „delicată” din activitatea sa profesională. Cei pe care i-a pregătit, i-
a sprijinit şi i-a încurajat în profesie, nu s-au ridicat la nivelul generozităţii sale. 
Această nefericită constatare nu vine decât ca o confirmare a tratamentului 
de care s-a „bucurat” Iuliu Paul în ultimii săi ani petrecuţi în instituţia pe care 
a creat-o. Mediul academic, pe care l-a servit cu altruism şi devotament, i-a 
întors spatele într-un mod laş. Declinul arheologiei universitare apulense este 
doar cel mai vizibil rezultat dintr-o posibilă (şi atât de necesară) radiografie a 
stării lucrurilor după dispariţia fondatorului său. Şi cum asumarea nu este o 
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calitate a celor care i-au grăbit uitarea, iar scuzele nu mai servesc niciunei 
cauze, nu ne rămâne decât să constatăm faptele. 

Numele lui Iuliu Paul a fost rostit, adeseori, de prieteni, colegi, studenţi 
şi doctoranzi. Cei mai mulţi i-au apreciat calităţile sale speciale, greu de găsit 
azi printre contemporanii noştri. Dar de numele său s-au folosit şi unii 
epigoni, însă doar pentru rezonanţa şi puterea sa de a deschide uşi, altfel 
închise, ori pentru a închide ochi, altfel deschişi. Astăzi suntem cu toţii 
neputincioşi. Unii că nu îl pot ierta, alţii că nu îl pot uita. Până la urmă, ambele 
atitudini sunt umane, iar condamnarea subiectivă, însă, normalitatea ne 
îndeamnă să nu uităm. Ca cel din urmă doctorand al său am această datorie, 
iar ceea ce va fi prezentat în paginile de mai jos reflectă doar un capitol, atât 
de necesar în folosul comunităţii arheologice, de restituiri Iuliu Paul. 

 
Necropola aparţinând culturii Wietenberg de la Sibişeni-

Deasupra Satului. Date generale 
În anul 1962, în timpul cercetării aşezării de la Pianu de Jos-Podei, Iuliu 

Paul investiga şi terasa înaltă situată la dreapta Văii Pianului, în hotarul sudic 
al localităţii Sibişeni (azi încorporat comunei Vinţu de Jos). În prima secţiune 
de control (S I/1962: 20 x 1 m), găsea un craniu uman (ulterior notat M 43) 
şi alte trei morminte, de incineraţie (M 8, M 9 şi M 42). De o parte şi de alta 
a secţiunii s-au deschis patru mari suprafeţe (notate cu A, B, C şi D), fiind 
cercetate un total de 43 de înmormântări (cu 44 de morminte) atribuite 
culturii Wietenberg1.  

Timp de o jumătate de secol cimitirul a ocupat un loc privilegiat printre 
descoperirile funerare ale epocii bronzului, fiind, de departe, cel mai mare 
cunoscut din aria acestei culturi2. În privinţa numărului corect de morminte 
şi a atribuirii pe rituri practicate, încă de la primele publicări s-a perpetuat o 
eroare, vorbindu-se de 43 de morminte, dintre care 40 de incineraţie şi patru 
de inhumaţie3. Chiar şi Iuliu Paul, în anul 1985, într-un articol rămas puţin 
cunoscut, oferea alte cifre decât cele intrate în circuitul ştiinţifice: 39 
morminte de incineraţie, 2 de inhumaţie, 1 mormânt biritual şi o 

 
1 Primele semnalări ale cimitirului biritual sunt cuprinse în cronicile pe care revistele Dacia şi 
SCIV le publicau anual, semnate de Dorin Popescu. Datele sunt sumare: „[…] s-a descoperit 
o necropolă birituală (de incineraţie şi inhumaţie) aparţinând culturii Wietenberg. Au fost 
dezvelite 43 morminte. În apropierea necropolei a fost descoperită şi o aşezare aparţinând 
aceleiaşi culturi […]” (Popescu 1963a, p. 455; aceleaşi informaţii şi la Popescu 1963b, p. 573). 
2 Există trei texte în care sunt publicate datele despre cimitir, dintre care două de popularizare. 
Primul, cel mai succint (Paul 1983, p. 10-11), a fost şi cel mai citat până în anul 1995, când 
apare lucrarea monografică, singura însoţită de aparat critic (Paul 1995). A doua versiune, 
mai dezvoltată decât prima, apărută în revista Transilvania (Paul 1985, p. II-III) a trecut 
complet neobservată, citarea ei fiind cvasiinexistentă. 
3 Paul 1983, p. 10; Paul 1995, p. 164. 
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înmormântare izolată de craniu4. Potrivit lui Ion Motzoi-Chicideanu, 
necropola cuprindea „41 de morminte de incineraţie în urnă şi două 
morminte de inhumaţie cu schelete chircite”5. După cum vom vedea mai jos, 
acest număr se poate stabili în funcţie de interpretările oferite mormintelor, 
în opinia noastră existând un total de 44 de morminte, nu 43, dintre care 41 
de incineraţie, 2 de inhumaţie şi o înhumare de craniu. 

 
Metodologia cercetării 
Publicarea unor date recuperate din vechi cercetări este, adeseori, 

anevoioasă. Am considerat, însă, că este mai util să restituim o serie de 
informaţii – chiar dacă ele suferă de unele neajunsuri –, decât să le considerăm 
pierdute. S-a obiectat deja în literatura de specialitate, pe bună dreptate6, că 
necropola de la Sibişeni nu beneficiază de o descriere a mormintelor şi nici 
de o ilustraţie fotografică de calitate. În prezentul material am valorificat o 
parte din manuscrisele lui Iuliu Paul (anexate la finalul lucrării), unul dintre 
ele cu note de şantier, precum şi fotografii din arhiva sa personală. Pentru a 
elimina o serie de neajunsuri, sesizate şi în cazul planului cimitirului7, l-am 
completat cu numerotarea originală a suprafeţelor cercetate, dar şi cu 
indicarea nordului (fig. 1). Este regretabil că nici până azi nu s-au făcut analize 
antropologice ale oaselor din morminte, însă avem minima satisfacţie că a fost 
publicată, de curând, prima datare efectuată pe oasele dintr-un mormânt8. 

 
Analiza tipurilor de înhumări 
Sintetizate, datele despre necropola Wietenberg, aşa cum apar ele 

publicate de-a lungul timpului de Iuliu Paul, sunt următoarele: 43 de 
morminte, dintre care 40 de incineraţie (fig. 20-21), 2 de inhumaţie şi un 
mormânt biritual9. 

Dintre acestea, mormintele de inhumaţie sunt cele care, în opinia 
noastră, încă ridică probleme10, cu repercursiuni nu doar asupra interpretării 
înmormântărilor din cimitir, ci şi asupra numărului lor real. Datele extrase din 
manuscrisele sau din lucrările publicate de Iuliu Paul, privitor la mormintele 

 
4 Paul 1985, p. II. 
5 Motzoi-Chicideanu 2011, p. 148. 
6 Ibidem, p. 530. 
7 Paul 1995, pl. I. 
8 Ciugudean, Quinn 2015, p. 150-151 şi nota 5, fig. 2/b. 
9 Paul 1995, p. 165-197. 
10 Pentru vechi şi noi opinii, vezi şi Andriţoiu 1992, p. 14, 32-34, 51, 53, 74, 94-95 şi nota 
346; Andriţoiu 1994, p. 147-148, 150; Boroffka 1994, p. 106-108, pl. 120-126; Motzoi-
Chicideanu 2011, p. 39-40, 148, 530, 533-536, 540, 544-546. 
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de inhumaţie, ne indică faptul că în necropola de la Sibişeni avem patru cazuri 
de oase înhumate11, care, rezumate, se prezintă astfel: 

– M 21 - mormânt de inhumaţie în poziţie chircită; 
– M 35 - craniu de copil, alături o grămăjoară de oase, poate tot umane; 
– M 40 - mormânt considerat dublu, biritual; 
– M 43 - craniu uman izolat. 
 

 
Fig. 1. Planul necropolei din epoca bronzului de la Sibişeni-Deasupra Satului 

(cu negru – mormintele de incineraţie, cu roşu – mormintele de inhumaţie) şi 
marcarea grupărilor de morminte 

 
11 Paul 1995, p. 164-165, fig. 3; pl. IV/1-4. Primele semnalări ale mormintelor de inhumaţie 
sunt mai vechi decât publicaţiile lui Iuliu Paul, fiind consemnate la Crişan 1970, p. 154, nota 
11 (unde sunt menţionate două morminte de inhumaţie, respectiv un schelet în poziţie 
chircită şi un altul, de copil, aflat sub urna unui incinerat); Soroceanu 1973, p. 512; Soroceanu 
et alii 1976, p. 67. 
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Ioan Andriţoiu, care a abordat şi probleme din domeniul funerar la 
comunităţile Wietenberg, considera, în anul 1994, că la Sibişeni înhumările 
constau dintr-un mormânt biritual, un mormânt de inhumaţie, precum şi 
două înhumări de craniu12. Cu doi ani mai devreme, era mai nuanţat: din 
totalul de morminte, două le considera de inhumaţie (M 21 şi M 35), unul 
biritual (M 40), iar M 43 reprezenta o „înmormântare izolată a unui cap de 
copil”; pentru ultimele oferea o posibilă explicaţie a prezenţei lor ca rezultat 
al unor sacrificii13, însă, în anul 1978, cifrele erau următoarele: 43 de 
morminte, dintre care 41 de incineraţie şi două de inhumaţie14. 

Nikolaus Boroffka, referindu-se la înhumările de la Sibişeni, încadra M 
21 şi M 40 în rândul celor normale, pe când M 34 şi M 43 le interpreta ca fiind 
înmormântări de craniu15. Cele patru morminte de inhumaţie sunt 
repertoriate şi discutate critic şi de către Ion Motzoi-Chicideanu, care îşi 
exprima serioase rezerve privitor la definirea lor ca morminte şi chiar la 
apartenenţa lor la lumea Wietenberg16. După S. Berecki, suntem în faţa a două 
gropi cu cranii, un schelet fragmentar şi unul de copil, acelaşi coleg afirmând 
că oasele umane neincinerate de la Sibişeni fac, mai degrabă, dovada unor 
ritualuri şi sacrificii, iar scheletele de aici nu pot fi interpretate ca 
înmormântări propriu-zise17. Aceste înhumări sunt cuprinse şi în sinteza lui 
Antoniu Marc asupra înmormântărilor din aria culturii Wietenberg18. 

În condiţiile în care observăm că opiniile specialiştilor diferă, 
considerăm necesară reluarea datelor privitoare la aceste înhumări şi 
clarificarea, pe cât posibil, a caracterului lor. 

Mormântul 2119. A fost găsit în suprafaţa A, izolat de restul 
înmormântărilor. Scheletul se afla în poziţie chircită, aşezat pe partea dreapta, 
cu picioarele flexate puternic20, orientat S-E–N-V (fig. 2-4). Nu concordă 
descrierea orientării scheletului, ca fiind sud-estică – nord-vestică, cu cea 

 
12 Andriţoiu 1994, p. 147-148, 150, 155. 
13 Andriţoiu 1992, p. 32, 34, 51, 95. 
14 Andriţoiu 1978, p. 255. 
15 Boroffka 1994, p. 75. 
16 Motzoi-Chicideanu 2011, p. 535: „în cazul M.21 fiind vorba de un schelet chircit, în cazul 
M.40b de un schelet de copil păstrat parţial şi suprapus de mormântul de incineraţie în urnă 
M.40b, apoi de un alt inhumat, dar deranjat fiind vorba de M.35 şi, în sfârşit, M.43”. 
17 Berecki 2016, p. 35. 
18 Marc 2016, p. 61-65, 67, fig. 3. 
19 Paul 1983, p. 10; Paul 1985, p. II; Andriţoiu 1992, p. 32, 34, 95; Andriţoiu 1994, p. 150; 
Boroffka 1994, pl. 123/6-7; Paul 1995, p. 164-165, 172, 175, fig. 3; pl. VIII/1-2 = XIII/1-2; 
Motzoi-Chicideanu 2011, p. 535, pl. 333. 
20 Această poziţie strânsă a picioarelor a sugerat ideea unei posibile legări a cadavrului şi o 
„reînhumare-manipulare post-mortem” (Motzoi-Chicideanu 2011, p. 544). 



Cristian Ioan Popa 

42 

redată pe planul lui Iuliu Paul21, în timp ce la N. Boroffka, scheletul apare 
orientat pe direcţia est-vest22. 

Inventarul mormântului era bogat, judecând după cele trei vase şi o 
piesă litică, ce-i aparţin. Asocierea ceramicii cu mormântul este clară, unul 
dintre vase, o amforetă cu două toarte, decorată cu spirale incizate, a fost 
ţinută în mâini de defunct. Alte două vase au fost găsite sparte (ritual după I. 
Paul) în zona umărului şi a capului. Dintre acestea, nu este publicat decât unul 
singur, o strachină tronconică decorată cu alveole pe muchia buzei, respectiv 
cu mici proeminenţe-apucători. Despre al treilea vas nu avem nicio 
informaţie, iar cele cunoscute sunt ilustrate la Iuliu Paul23 (fig. 5/2-3) şi la 
Nikolaus Boroffka24 (fig. 5/1), cei doi oferind însă desene diferite în detaliile 
lor.  

În arhiva arheologului Nicolae Chidioşan, păstrată de Muzeul Ţării 
Crişurilor din Oradea, se găsesc şi două desene25 făcute acestor două vase, 
credem noi mai veridice (fig. 6), întrucât surprind şi o serie de detalii care 
lipsesc la I. Paul şi N. Boroffka, dar uşor de verificat în fotografiile cunoscute. 
Însă, aşa cum spuneam, cu toate că trei arheologi diferiţi au desenat vasele 
funerare din M 21, niciunul nu l-a ilustrat şi pe cel de-al treilea, amintit de 
către Iuliu Paul. Nu ştim ce s-a întâmplat cu acesta, dar posibil să fi fost prea 
fragmentat ori să nu fi fost restaurat. Sub picioarele scheletului s-a găsit şi o 
lamă din obsidian, care ştim, din datele extrase din jurnalul de şantier, că a 
fost ambalată împreună cu oasele scheletului, după strângerea acestora. Cum 
alte piese ante-Wietenberg nu sunt semnalate în perimetrul cercetat al 
necropolei, putem să bănuim că lama aparţinea tot inventarului funerar; 
desigur, aceasta nu exclude ca piesa să fie una „spoliată” din aşezarea 
învecinată, de pe acelaşi platou, unde au fost găsite lame din obsidian în cadrul 
locuirii eneolitice26. 

Punerea la îndoială a apartenenţei M 21 la cultura Wietenberg, pornind 
de la forma comună, cu datare mai largă în timp, pe care ar avea-o castronul 
găsit ca inventar, ori chiar a asocierii între vase şi mormânt27, o considerăm 
neîntemeiată. Aceasta mai cu seamă că Iuliu Paul menţionează în mod expres 
că „ambele mâini aduse în faţă ţineau un vas bogat ornamentat cu motive 
spiralice”28 (anexa 2). 
 

 
21 Paul 1995, pl. I. 
22 Boroffka 1994, fig. 23. 
23 Paul 1995, pl. VIII/1-2. 
24 Boroffka 1994, pl. 123/6-7. 
25 Mulţumim colegului Gruia T. Fazecaş pentru facilitarea accesului la studierea acestui fond. 
26 Vezi Andriţoiu et alii 2004, p. 145, pl. XI/11. 
27 Motzoi-Chicideanu 2011, p. 535; Palincaş 2014, p. 315; Berecki 2016, p. 35. 
28 Paul, Necropola, p. 5. 
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Fig. 2. Mormântul 21 de inhumaţie din necropola de la Sibişeni 

(cu inventarul funerar ceramic) (arhiva Iuliu Paul) 
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Fig. 3. Mormântul 21 de inhumaţie din necropola de la Sibişeni 

(cu inventarul funerar ceramic) (desen) (apud Paul 1995) 
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Fig. 4. Mormântul 21 de inhumaţie din necropola de la Sibişeni 

(foto la finalul cercetării) (arhiva Iuliu Paul) 
 

 1   

 2 
 

 3 
Fig. 5. Vase ceramice din inventarul M 21 de inhumaţie din necropola Wietenberg 

de la Sibişeni (apud Boroffka 1994 - 1; Paul 1995 - 2; arhiva Iuliu Paul - 3)  
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 1 
 

 2 
Fig. 6. Vase ceramice din inventarul M 21 de inhumaţie, din necropola Wietenberg 

de la Sibişeni - desene de Nicolae Chidioşan (inedit, colecţiile Muzeului Ţării 
Crişurilor Oradea) 
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Mormântul 35. Înhumarea29 a fost cercetată în suprafaţa D (de S-V) şi 
constă dintr-un craniu de copil, care a fost găsit cu calota în sus, fără maxilare, 
aşezat pe un fragment din craniul unui bovideu. O grămăjoară de oase 
neincinerate, aflate lângă oasele craniene, erau „pare-se tot umane”, de copil30, 
prin urmare puteau aparţine aceluiaşi schelet. Iuliu Paul bănuia, în acest caz, 
o înmormântare rituală31. Câteva fragmente ceramice găsite lângă craniu, care 
făceau parte din două vase diferite, ar forma, cel mai probabil, inventarul 
funerar al acestui mormânt, însă lipseşte o ilustrare a lor, în afara celor vizibile 
în fotografia descoperirii (fig. 7). 
 

 
Fig. 7. Mormântul 35, cu craniu şi oase de copil din necropola de la Sibişeni 

(arhiva Iuliu Paul) 
 

Mormântul 43. În secţiunea de control care a prilejuit identificarea 
cimitirului, în partea sa nordică, spre profilul vestic, a fost găsit un craniu 
uman. Acesta a fost înhumat izolat, nefiind însoţit nici de alte fragmente 

 
29 Paul 1983, p. 10; Paul 1985, p. II-III; Andriţoiu 1992, p. 32, 34, 51, 95; Paul 1995, p. 164-
165, 175, pl. IV/2. 
30 Iuliu Paul (Necropola, p. 3), afirma, cel mai probabil dintr-o eroare, că M 35 era de incineraţie 
şi conţinea pe fundul gropii fragmente ceramice şi oase, depuse fără nicio amenajare 
prealabilă. 
31 Paul 1983, p. 11. 
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osoase umane, nici de inventar funerar32 (fig. 8). Alte date lipsesc, însă 
remarcăm poziţia periferică a sa, la marginea nordică a cimitirului Wietenberg. 
 

 
Fig. 8. Mormântul 43 - înhumare de craniu din necropola de la Sibişeni 

(arhiva Iuliu Paul) 
 

Mormântul 40. În cele din urmă, ne vom opri asupra aşa-numitului 
mormânt dublu, biritual (M 40)33 (fig. 9). Iuliu Paul îl descria astfel34: 

„[…] în cazul M 40 este vorba de o dublă înmormântare de inhumaţie şi 
incineraţie. Mormântul conţine un schelet de adolescent, ce pare să fi fost 
ciopârţit în prealabil. O parte din oasele scheletului împreună cu craniul, fără 
maxilare, a fost aşezat pe fundul gropii. Peste resturile acestei inhumări, ce 
presupune un sacrificiu, a fost depusă o urnă, de format mare, conţinând o 
mare cantitate de oase, relativ slab arse, şi cenuşă. Urna era acoperită cu un 
vas-capac constând dintr-o strachină ornamentată. Cea de-a doua 
înmormântare – evident suprapusă dar concomitentă – s-a efectuat după 
regulile obişnuite ale ritului incinerării practicat în cultura Wietenberg”35 
(anexa 1). 

 
32 Paul 1985, p. II-III; Andriţoiu 1992, p. 32, 34, 51, 95; Andriţoiu 1994, p. 150; Paul 1995, 
p. 175, pl. IV/3. 
33 Paul 1983, p. 10; Andriţoiu 1992, p. 32, 34, 95; Andriţoiu 1994, p. 148-150; Paul 1995, p. 
164-165, 167, 175, fig. 2; pl. IV/4; X/5a-5b; XV/11. 
34 Paul, Sibişeni, p. 8. 
35 Formulare aproape identică publicată în Paul 1985, p. II. 
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Prin urmare, constatarea şi concluzia lui Iuliu Paul erau: înmormântare 
evident suprapusă dar concomitentă. O formulare identică o aflăm şi la Ioan 
Andriţoiu, care împărtăşea aceeaşi ipoteză, cu succesiune, dar 
contemporaneitate a celor două înmormântări36. 
 

 1 
 

 2 
Fig. 9. Mormântul 40 (biritual la Iuliu Paul) din necropola de la Sibişeni, cu cele 
două morminte, M 40a (inhumaţie) şi M 40b (incineraţie) (1 - desen, apud Paul 

1995; 2 - foto arhivă Iuliu Paul) 
 

 
36 Andriţoiu 1992, p. 34, 95. 
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 a   b 
Fig. 10. Cele două vase ceramice din mormântul de incineraţie M 40 

(desene de Boroffka 1994 - a şi Paul 1995 - b) 
 

Conform observaţiilor consemnate, succesiunea înmormântărilor 
începe cu înhumarea unui adolescent, fără niciun inventar funerar, peste care 
s-a suprapus mormântul unui individ incinerat, ale cărui resturi de cremaţie 
au fost depuse într-o oală decorată cu caneluri oblice şi un şir de impresiuni, 
ce avea drept capac o strachină cu lobi mici, fără decor (fig. 10). Îndoiala 
noastră vizează siguranţa cu care de-a lungul timpului s-a utilizat sintagma de 
înmormântare concomitentă. De ce? Pentru că ea asigură contemporaneitatea 
mormintelor, în opinia noastră discutabilă, şi atrage după sine o altă sintagmă 
utilizată pentru M 40, cea de mormânt biritual. Nu doar faptul că la momentul 
publicării sale nu se cunoştea un mormânt similar în aria culturii Wietenberg 
trebuia să fi impus o anumită rezervă în interpretare, ci şi câteva aspecte de 
natură evidentă. Să le comentăm, însă, pe rând. 

1. Specialiştii care au cercetat morminte sau cimitire Wietenberg cunosc 
faptul că este foarte dificilă observarea gropilor sepulcrale pentru mormintele 
de incineraţie din Valea Mureşului. Prin urmare, stratigrafia într-un astfel de 
cimitir este una pe orizontală, bazându-se, aproape exclusiv, pe suprapunerile 
de morminte. Desigur, se poate invoca faptul că lipsa altor exemple similare 
în cadrul acestei necropole, poate fi un contraargument. Dar, nu este aşa. 
Faptul că există înmormântări alăturate şi nu suprapuse, indică, fără îndoială, 
prezenţa unor semne de mormânt, fie că erau stâlpi sau pari perisabili, din 
lemn, înfipţi în sol, fără a lăsa urme arheologice37, fie din piatră. Despre cele 
din urmă, în cazul culturii Wietenberg, există câteva indicii rezonabile din 

 
37 Vezi şi Berecki 2016, p. 31, 64; Marc 2016, p. 66. 
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cercetarea arheologică, cum ar fi lespezile găsite pe morminte38. O 
descoperire, recent publicată, poate aduce în discuţie un semn de mormânt 
oarecum neaşteptat pentru inhumaţii din epoca bronzului: stela funerară. La 
Miceşti, la picioarele unui mormânt de inhumaţie (C.11/2012), atribuit 
(discutabil) unei faze Wietenberg IV, s-a găsit o lespede subţire, înfiptă 
vertical39, care întruneşte toate caracteristicile unui însemn de mormânt. 
Desigur, o paralelă cu stelele funerare sculptate de la Micene ar fi mult prea 
mult, dar nu trebuie să ne ferim în a le menţiona. 

Se poate oferi o explicaţie suprapunerii mormântului de inhumaţie, prin 
practicarea unei alte înmormântări, ulterioare, în condiţiile lipsei însemnului 
funerar. Acesta se putea distruge în timp, venind în sprijinul ipotezei scurgerii 
unui interval temporal între două înmormântări suprapuse. 

2. Relaţia stratigrafică dintre cele două morminte este clară: mormântul 
de inhumaţie (notat de noi cu M 40A) este suprapus de cel de incineraţie (M 
40B)40. Modul în care a fost observată această suprapunere este relevant. 
Reproducem din manuscrisul lui Iuliu Paul41: 

„Alături, în partea de sud-vest, şi puţin sub urnă se afla un craniu sfărâmat. La 
10 cm distanţă, spre nord, o grămăjoară de oase, probabil de la mâini şi 
picioare, dintre care două „orientate în sus”. Resturile de schelet ca şi craniul 
par să aparţină unui adolescent. Se pare că au fost aşezate în aceeaşi groapă cu 
urna. Baza craniului şi restul oaselor sunt la acelaşi nivel cu fundul urnei. 
Groapa pare să fi fost destul de mică, astfel că o parte din oase au fost 
„ridicate” spre burta urnei. N-au fost sprijinite, însă, direct de urnă. Craniului 
îi lipsesc maxilarele. Nu s-a găsit nici măcar un dinte. Se pare că a fost 
înmormântat numai o parte a corpului, în prealabil ciopârţită” (anexa 2). 

Cum se explică oasele „ridicate în sus”, dacă nu printr-o săpare şi deranjare a 
mormântului (mai vechi) de inhumaţie, în momentul pregătirii gropii 
sepulcrale pentru urna cu resturile cinerare ale M 40B? Şi după N. Boroffka, 
scheletul M 40 trebuie să fi fost deranjat de îngroparea unei urne de 
incineraţie42. Unii specialişti au văzut în aceasta o situaţie de schelet 
dezmembrat43; probabil însă că această deranjare a oaselor adolescentului (şi 

 
38 Fântâneanu et alii 2013, p. 175-176; Marc 2016, p. 57, 66; Fântâneanu et alii 2017, p. 140-
141, cu analogii din necropolele de la Sebeş-Între Răstoace, Aiton, Ilişua şi Dumbrăviţa. 
39 Autorul publicării descoperirii, Gabriel Bălan (Bălan 2014a, pl. 6/1-3; Bălan 2014b, pl. 
11/3), fără a oferi o interpretare, reduce descrierea la următoarele: „în groapă se aflau, alături 
de schelet, mai multe pietre (una de dimensiuni mari [s.n.], plus câteva mai mici în partea de NV 
a gropii; o alta mai mică se afla în zona capului, în partea SE a gropii” (Bălan 2014b, p. 29). 
Nu sunt prezentate indicii că lespedea ar fi putut aparţine unui ciste. 
40 Doar la Nicolae Chidioşan s-a strecurat o eroare, acesta afirmând că mormântul de 
inhumaţie suprapune mormântul de incineraţie (Chidioşan 1980, p. 25, 77). 
41 Paul, Necropola, p. 6-7. 
42 Boroffka 1994, p. 108. 
43 Motzoi-Chicideanu 2011, p. 544. 
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posibila aruncare a unora dintre ele) a oferit şi aspectul de schelet „ciopârţit”, 
văzut de specialişti ca dovadă a unor ritualuri. 

3. Este greu de explicat cum urna mormântului 40B s-ar fi putut aşeza 
nu peste oasele unui schelet descompus şi tasat, ci peste capul şi părţile 
„ciopârţite” ale unui tânăr adolescent. Excarnaţia nu a fost invocată, şi nici 
nu credem că s-a practicat în acest caz. 

Există şi opinii care, chiar dacă nu concordă cu ale noastre, contestă 
existenţa unui mormânt dublu în cazul M 4044. 

 
Discuţii şi analogii. Înhumări în aria culturii Wietenberg 
Privitor la organizarea şi evoluţia cimitirului, Iuliu Paul intuia existenţa 

unei „ordini” a înmormântărilor, cu o concentrare vizibilă în suprafaţa D, cu 
posibile grupuri de familie, la care observa o zonă fără morminte, o „alee” 
orientată S-E – N-V. Extragem dintr-un alt manuscris45, parţial publicat46, 
următoarele: 

„Dispunerea mormintelor în ansamblul necropolei ne sugerează, la prima 
vedere, existenţa unei ordini anume prestabilită (în general, distanţa dintre 
morminte variază între 0,70-2 m, situaţie similară cu cea din necropolele, 
aparţinând acestei culturi, de la Bistriţa şi Deva, de pildă. Ar fi de semnalat, 
totuşi, o oarecare concentrare a mormintelor în zona est–sud-estică (suprafaţa 
D), ca o fâşie de circa 2 m, relativ liberă de înmormântări. Această zona are, 
în planul general al necropolei, aspectul unei alei, orientate aproximativ sud-
est–nord-vest. Ar putea fi vorba de aleea de acces în necropolă sau, eventual, 
de o delimitare a acesteia pe zone aparţinând unor clanuri (ginţi). 
Unele grupări de morminte ce par să se contureze în cadrul celor două zone 
(de nord-est şi sud-vest, delimitate de alee) ar putea reprezenta şi grupuri de 
familii”. 
Potrivit lui N. Boroffka, a cărui opinie a fost preluată şi de I. Motzoi-

Chicideanu, se constată două nuclee, situate aproximativ în centrul 
suprafeţelor cercetate, cu urne care au fost datate cel mai timpuriu, respectiv 
în faza A ori tendenţional timpurii (suprafeţele B şi C - M 10, M 11, M 12, M 
15, respectiv în suprafeţele A şi D - M 22, M 23, M 24, M 25, M 26, M 27, M 
32, M 33). În jurul acestora s-ar fi dezvoltat ulterior cimitirul, în fazele B, 
respectiv C; urnele târzii ar avea o distribuţie destul de uniformă în toată aria 
de înmormântări. Evoluţia cimitirului a fost asemuită cu cea a necropolei 
Wietenberg de la Bistriţa47. 

 
44 Vezi Berecki 2016, p. 52, unde se afirmă că M 40 de la Sibişeni „rather testifies to a ritual 
than a double burial”. 
45 Paul, Ofrande, p. 2. 
46 Paul 1995, p. 167; vezi şi Paul 1983, p. 11; Paul 1985, p. II. 
47 Boroffka 1994, p. 251-252, fig. 26; Motzoi-Chicideanu 2011, p. 534, fig. 86. 
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Prezenţa periferică a două dintre mormintele de inhumaţie (M 21, M 
43) în cadrul cimitirului de la Sibişeni indică o anumită „delimitare” a lor de 
incinerările din acelaşi cimitir. O poziţie periferică o vedem şi pentru M 35 şi 
M 40A, cu toate că se află amestecate printre urnele incineraţilor. Aici, însă, 
trebuie să luăm în considerare faptul că cimitirul a evoluat în timp, astfel încât 
o periferie a unui grup s-a integrat într-un alt nucleu, format treptat. Din 
planul cimitirului deducem două grupări importante: una circulară (grupul 1), 
ce cuprinde majoritatea mormintelor de incineraţie, şi o alta, mai mică, 
credem noi evoluată din prima, în partea sud-vestică a cimitirului (grupul 2). 
La periferia primei arii de înmormântări se disting clar înhumările M 21 şi M 
43 (în zona de N–NV) şi M 35 şi M 40 (în zona de S-V). Considerăm, astfel, 
că cimitirul a evoluat spre S-V, suprapunând în timp aria periferică amintită 
(fig. 1). Aşa s-ar explica şi relaţia stratigrafică dintre M 40A şi M 40B, care, 
credem noi, este dată de conjuncturi complet diferite decât cele care pot 
susţine existenţa unui mormânt dublu, biritual. Observaţia lui I. Motzoi-
Chicideanu că poziţia periferică a unora dintre înhumările de la Sibişeni 
trebuie privită cu rezerve, din cauza lipsei unei cartări a mormintelor potenţial 
distruse de arături, ce nu apar pe planul lui I. Paul, este forţată48. Aceasta doar 
dacă nu acceptăm că distrugerea mormintelor s-a produs exact în arealul 
înhumărilor. 

S-au publicat mai multe planuri ale cimitirului, cu reinterpretări ale 
modului în care acesta a fost iniţial publicat, în care s-au reprodus datele 
originale sau sugerări ale concentrărilor şi grupărilor de morminte49. 

Existenţa unei alei în cimitir (orientată S-V–N-V), întâlnită în 
manuscrisul lui I. Paul50, publicată în formă explicită în anul 1985 – „Ar putea 
fi vorba de aleea de acces în necropolă sau, eventual de o delimitare a acesteia 
pe zone aparţinând unor clanuri (ginţi)” –51, o regăsim şi la I. Andriţoiu52. Ea 
a fost însă contestată de I. Motzoi-Chicideanu, din cauză că ar fi, mai degrabă, 

 
48 Motzoi-Chicideanu 2011, p. 535. 
49 Amintim aici planul publicat la N. Boroffka (Boroffka 1994, p. 75, fig. 23), reprodus 
identic, în liniile sale importante, după planul publicat de Paul, fără plasarea M 35. În aceeaşi 
lucrare este publicată şi o posibilă desfăşurare pe orizontală (datare) a mormintelor, după 
propria periodizare (ibidem, p. 252, fig. 26). Ulterior, I. Motzoi-Chicideanu, a adus unele 
modificări planului editat de Boroffka, însă nu a înţeles rostul acelei „fâşii” mediane dintre 
suprafeţele cu morminte, care nu este altceva decât secţiunea de verificare (la noi S 1) ce a 
condus la descoperirea cimitirului (Motzoi-Chicideanu 2011, p. 534, fig. 86, pl. 332). Mai 
recent, planul lui Boroffka este reprodus de A. Marc (Marc 2016, fig. 3/e), însă numerotarea 
mormintelor este ştearsă, astfel încât nu poate fi utilizat decât pentru a avea repere în 
desfăşurarea înmormântărilor. La Berecki 2016, fig. 15, atragem atenţia că planul este 
„răsturnat”, nordul fiind orientat spre est. 
50 Paul, Ofrande, p. 2. 
51 Paul 1985, p. II. 
52 Andriţoiu 1992, p. 32. 
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rodul imaginaţiei decât a unei realităţi53. În mod evident, nuanţele 
terminologice aici sunt importante, iar observaţiile lui S. Berecki cu privire la 
spaţiile libere din cimitirele de la Sibişeni, Deva, Sebeş-Între Răstoace, Turia, 
Luduş sau Bistriţa duc spre acceptarea unor astfel de spaţii fără 
înmormântări54. Existenţa grupurilor de indivizi înmormântaţi la Sibişeni ca 
grupuri familiale a fost susţinută nu doar de Iuliu Paul, ci şi de Ioan Andriţoiu, 
pornind de la „aleea” despărţitoare55. Modul în care delimitarea acestor 
grupări se poate face este uneori arbitrară. Recent, pornind de la datarea 
propusă pentru cimitir, ca evoluând exclusiv în faza a III-a, s-a contestat 
gruparea pe familii56. 

∗∗∗ 
O trecere în revistă a descoperirilor de înhumări umane, fie morminte 

obişnuite, fie neuzuale (deviante) din aria culturii Wietenberg este utilă pentru 
a înţelege un fenomen manifestat periferic, dar înregistrat constant de-a 
lungul timpului în Transilvania. Prezentarea este cu atât mai necesară, cu cât 
există încă anumite confuzii, inadvertenţe ori informaţii incomplete 
vehiculate în literatura de specialitate asupra acestui subiect57. Există 
descoperiri certe care aparţin culturii amintite, însă sunt şi o serie de 
înmormântări incerte, bănuite doar că ar aparţine mediului Wietenberg. 

Vom observa că unele dintre înhumări sunt discutabile, apartenenţa lor 
culturală ori chiar cronologică fiind nesigură. De asemenea, este necesară 
precizarea că înhumările de la Sibişeni sunt singurele practicate într-un cimitir, 
fără corespondenţe încă în aria culturii Wietenberg. Prin urmare, analogiile 
vizează tipuri de înhumări nu similitudini de arii funerare. 

Cele mai multe descoperiri provin de pe Valea Mureşului. Două 
morminte de inhumaţie aparţinând culturii Wietenberg au fost cercetate la 
Deva-Micro 15, pe strada Bejan. Morţii au fost aşezaţi în poziţie chircită, cu 
capul spre S-E, la distanţă de 2 m unul de celălalt, gropile mormintelor având 
formă ovală. Unul dintre morminte avea ca inventar funerar fragmente dintr-
o strachină depusă lângă cap58. Nu ştim însă dacă mormintele, în zona 
cercetată, se aflau în perimetrul aşezării semnalate aici59 sau în afara ei. 

 
53 Motzoi-Chicideanu 2011, p. 40, 534. 
54 Berecki 2016, p. 49. 
55 Andriţoiu 1992, p. 32. 
56 Berecki 2016, p. 50. 
57 Ultimele discuţii, la Motzoi-Chicideanu 2011; Bălan 2014a, p. 102-106; Bălan 2014b, p. 44-
47. 
58 Andriţoiu 1994, p. 150, 153. 
59 Materiale păstrate în colecţiile Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva, de unde noi 
am ilustrat un vas care aparţine locuirii din bronzul târziu (Popa, Totoianu 2010, p. 226, 251, 
fig. 15). 
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Oricum, descoperirea nu a atras atenţia specialiştilor care au abordat 
fenomenul funerar Wietenberg60, cu o singură excepţie61. 

Un mormânt de inhumaţie cu scheletul în poziţie chircită, a fost 
descoperit, în vecinătatea Devei şi în aşezarea de la Uroi-Sigheti62. 

Un caz special de înhumare îl constituie cel atestat la Şoimuş-Lângă Sat, 
unde au fost descoperite scheletele a patru indivizi maturi, aruncate într-o 
groapă (Cx. 38) săpată în interiorul unei locuinţe, groapă din care provin 
câteva materiale Wietenberg III tipice, dar mai cu seamă două vase (un 
castron cvadrilobat şi un kantharos) aşezate lângă un defunct. Unul dintre 
înhumaţi beneficia de un inventar bogat, privit prin prisma saltaleonilor din 
bronz pe care-i purta63. 

O descoperire oarecum apropiată celei de la Şoimuş se cunoaşte de la 
Voivodeni (jud. Mureş), unde într-o groapă au fost găsite scheletele a şapte 
indivizi (copii şi maturi) aşezaţi unul lângă celălalt, cu capul spre S-V64. 

La câţiva kilometri de vărsarea Târnavei Mari în Mureş, la Obreja-
Cânepi, a fost cercetat un mormânt de inhumaţie aparţinând unui adult chircit, 
cu capul spre vest, având ca inventar funerar o strachină depusă lângă umărul 
drept65. 

Oasele unui schelet dezmembrat de nou-născut au fost găsite 
împrăştiate într-o groapă (Cx. 1) Wietenberg cercetată la Aiud-Groapa de 
Gunoi66. 

În arealul învecinat Aiudului, atrag atenţia, de asemenea, cele patru 
morminte de inhumaţie cercetate în aşezarea Wietenberg de la Gâmbaş. 
Înhumările provin din diferite zone ale sitului şi aparţin unui bărbat adult 
(C18), două femei adulte (C316 şi C347) şi unui subadult (C320). Inventarul 
mormintelor, datate în faza a II-a (după Bălan), este exclusiv ceramic, între 
ele remarcându-se cel din C31667. 

O altă inhumare în aşezare este cea de la Iernut (cătun Sf. Gheorghe)-
Monument, unde un schelet în poziţie chircită a apărut izolat, alături de oase 
fiind găsite fragmente ceramice Wietenberg68. 

 
60 Motzoi-Chicideanu 2011; Bălan 2014a; Bălan 2014b. 
61 Marc 2016, p. 68; Marc et alii 2016, p. 179. 
62 Marc et alii 2016, p. 179, fig. 5; Berecki 2016, p. 32. 
63 Marc 2016, p. 59, 64, 66, fig. 6; Marc et alii 2016, p. 165-181, fig. 4-7, pl. 1-3; Berecki 2016, 
p. 32. 
64 Németh 2015, p. 180-189, pl. 1-3; Marc 2016, p. 64, 66; Berecki 2016, p. 32. 
65 Soroceanu 1973, p. 495-496, pl. VII/2; vezi şi Soroceanu et alii 1976, p. 65; Andriţoiu 1978, 
p. 255; Andriţoiu 1994, p. 150, 154; Boroffka 1994, p. 108; Motzoi-Chicideanu 2011, p. 542. 
66 Burlacu-Timofte, Bălan 2016, p. 146-159, pl. 3; Berecki 2016, p. 31. 
67 Fântâneanu et alii 2016, p. 192-200, fig. 3-6, pl. 2. 
68 Andriţoiu 1994, p. 153-154, cu informaţii primite de la Mircea Rusu; vezi şi Gogâltan 2009, 
p. 105; Marc 2016, p. 63, 68. 
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Câteva oase din scheletul unei tinere au fost găsite, amestecate cu resturi 
umane, şi într-o groapă Wietenberg (Cx. 22) cercetată în cadrul aşezării de la 
Luduş-Fabrica de cânepă69. 

În aşezarea de la Ernei-Balastieră s-a cercetat un schelet de copil, 
orientat est-vest, în poziţie chircită, atribuit fazei Wietenberg III70. 

Pe cursul Târnavei Mici, în aşezarea de la Bernadea-Dâmbău, s-au 
descoperit în anul 1967 două morminte: primul dintre ele (M 1) aparţinea unui 
bărbat şi era înhumat chircit pe partea stângă, cu capul spre S-E. Inventarul 
era format dintr-o strachină Wietenberg ornamentată, depusă în dreptul gurii 
şi o jumătate de ulcică, aflată la ceafă. Scheletul s-a găsit parţial sub un pavaj 
de pietre. Celălalt (M 2) aparţinea unui copil înhumat în poziţie puternic 
chircită, ce avea picioarele rupte sau tăiate, aşezate peste oasele bazinului; s-a 
avansat şi ipoteza unui sacrificiu, în relaţie cu mormântul 1. Inventarul era 
format din fragmente ceramice Wietenberg găsite lângă schelet71. Un al treilea 
posibil mormânt la Bernadea constă dintr-un femur uman şi un fragment 
ceramic Wietenberg72. 

Înaintând spre zona răsăriteană a Transilvaniei, amintim un fragment 
dintr-o calotă craniană găsit printre oasele umane ale unui mormânt de 
incineraţie, într-o groapă din aşezarea Wietenberg de la Rotbav-La Pârâuţ73. 
În acest caz, însă, bucata din calotă poate proveni din arderea incompletă a 
cadavrului în zona capului. 

Scheletul unui copil cu vârsta de 5-6 luni, datat într-o fază timpurie a 
culturii (I sau II), a fost găsit în aşezarea Wietenberg de la Păuleni, nu departe 
de o locuinţă. Înhumarea, în poziţie chircită pe stânga, cu capul îndreptat spre 
N-V, era lipsită de inventar, iar în groapa mormântului s-au aflat fragmente 
ceramice Wietenberg74. În acelaşi sit, într-o groapă de formă ovală (Cx 14) a 
fost cercetat un schelet uman chircit pe partea stângă, deasupra căruia se 
găseau două cranii umane, un fragment de râşniţă şi un vas ceramic 
Wietenberg75.  

 
69 Berecki 2016, p. 29-31, 36, fig. 11. 
70 Berecki, Németh 2014, p. 127, pl. 2/3; Berecki 2016, p. 31. 
71 Principalele informaţii sunt publicate la Vlassa, Kalmar 1987, p. 155; Vlassa et alii 1995, p. 
579-580; pentru alte citări, vezi Soroceanu 1973, p. 496 (cu inf. N. Vlassa); Soroceanu et alii 
1976, p. 65, 67; Andriţoiu 1994, p. 148, 150, 152; Boroffka 1994, p. 106, 108 (schelet de 
femeie); Motzoi-Chicideanu 2011, p. 542; Berecki 2016, p. 31. 
72 Vlassa et alii 1995, p. 580. 
73 Dietrich, Dietrich 2007, p. 36; Motzoi-Chicideanu 2011, p. 176, 544. 
74 Cavruc, Rotea 2000, p. 156; Comşa 2000, p. 173-174; Rotea 2000, p. 24; Motzoi-
Chicideanu 2011, p. 174, 543. O altă informaţie, de utilizare a inhumaţiei, alături de 
incineraţie, în Wietenberg timpuriu o avem de la Copăceni, însă datele sunt lacunare (vezi 
Vlassa et alii 1995, p. 580, cu inf. Mihai Rotea). 
75 Motzoi-Chicideanu 2011, p. 174, 543. 
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În partea nord-estică a Transilvaniei, descoperirile sunt rare. La Ocniţa-
Pe Dric (jud. Bistriţa-Năsăud) s-a găsit întâmplător, şi ulterior cercetat, un 
mormânt de inhumaţie care beneficia de un inventar funerar (scos din poziţia 
sa in situ) format din fragmente provenite de la trei vase, databile în faza 
Wietenberg III76. Un alt schelet uman, chircit, găsit cu vreo două decenii 
înainte la cca. 200 m distanţă77, şi datat de Şt. Dănilă în epoca bronzului78, a 
fost asociat aceleiaşi culturi79, însă nu au fost prezentate argumentele unei 
astfel de încadrări. 

Nici în Sălaj, descoperirile funerare Wietenberg nu sunt numeroase, 
însă amintim existenţa unui schelet, descoperit la Recea-Valea Sulduba, în Cx. 
40, cu craniul fragmentat, depus în diferite locuri ale complexului, într-o 
aşezare din faza a III-a, posibil ca urmare a unor manipulări post-mortem. Alte 
oase umane împrăştiate, împreună cu materiale Wietenberg, provin dintr-un 
complex adâncit (Cx. 114)80. 

În cunoscuta aşezare Wietenberg de la Derşida s-au găsit două 
înhumări, ambele practicate din nivelul 1. Mormântul 1, de adult, a fost 
înhumat fără inventar, în poziţie chircită, culcat pe dreapta, cu orientarea S-
E–N-V81. Mormântul 2 este un craniu de adult depus într-o groapă, fără 
niciun inventar82. 

Nu departe de Derşida, în Maramureş, în sanctuarul Wietenberg de la 
Oarţa de Sus, au fost identificate mai multe resturi de schelete umane, fără 
conexiune anatomică sau doar imitând înmormântările obişnuite83. 
Descoperirile de aici se înscriu într-un registru special al înhumărilor 
Wietenberg, ce pot exprima manipulări post-mortem legate de sacrificii umane 
şi animale84. 

 
76 Marinescu 1975, p. 311-312, fig. 14/1-3; Andriţoiu 1978, p. 255; Motzoi-Chicideanu 2011, 
p. 541. 
77 Prima semnalare a descoperirii o întâlnim la Dănilă 1970, p. 436, unde autorul nu 
procedează la nicio încadrare culturală sau cronologică, însă aminteşte prezenţa unor 
fragmente ceramice. 
78 Dănilă 1974, p. 455. 
79 Marinescu 1975, p. 311 şi nota 37; Soroceanu et alii 1976, p. 67; vezi şi Andriţoiu 1994, p. 
150, 154-155. 
80 Bejinariu 2015, p. 44, pl. 43/1-2; Berecki 2016, p. 32. 
81 Soroceanu 1973, p. 496 (cu inf. N. Chidioşan); Soroceanu et alii 1976, p. 65, 67; Andriţoiu 
1978, p. 254; Chidioşan 1980, p. 23-25; Motzoi-Chicideanu 2011, p. 541-542, pl. 341; 
Bejinariu 2015, p. 44, 61; Burlacu-Timofte, Gogâltan 2016, p. 97, 105; Berecki 2016, p. 31. 
82 Chidioşan 1980, p. 23; Bejinariu 2015, p. 44, 61; Burlacu-Timofte, Gogâltan 2016, p. 97. 
83 Kacsó 2004, p. 61-62. 
84 Boroffka 1994, p. 109; Motzoi-Chicideanu 2011, p. 529, 544-545; Marc 2016, p. 64-65; 
Berecki 2016, p. 33. 
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În zona Munţilor Apuseni, într-una din gropile cercetate la Tureni-
Carieră s-a găsit şi scheletul unui copil85. Acesta a fost înhumat chircit pe 
partea stângă, cu capul spre sud, într-o groapă neregulată ca formă. Singurele 
artefacte găsite împreună cu scheletul au fost o aşchie de silex şi două 
fragmente ceramice Wietenberg. La publicarea sa au fost păstrate anumite 
rezerve de încadrare culturală86, accentuate, am spune noi, de materialul 
ceramic cu decor exclusiv striat. Cum în zonă se află numeroase complexe ale 
culturii Wietenberg, asocierea mormântului de copil de la Tureni cu această 
prezenţă culturală pare posibilă87. După A. Marc, scheletul ar putea intra în 
categoria unor ritualuri de fundare88. 

Un schelet, ale cărui resturi nu se aflau în poziţie anatomică, este 
semnalat la Ampoiţa-Dealul Doştiorului, unde s-a constatat o înhumare 
secundară în mantaua unui tumul din bronzul timpuriu. Fragmentele 
ceramice găsite alături de schelet sunt de tip Wietenberg89. 

Nu în cele din urmă, trebuie menţionate descoperirile funerare din 
aşezarea de la Pianu de Jos-Lunca Pârâului, singurele aflate în vecinătatea 
imediată a cimitirului de la Sibişeni, la o distanţă de cca. 1,6 km în linie dreaptă. 
Din cuprinsul aşezării se cunosc mai multe înhumări90, dintre care o parte 
aparţin cert culturii Wietenberg91. 

Alte morminte, publicate de-a lungul timpului, ridică probleme de 
încadrare culturală, astfel încât le-am grupat separat, argumentele aduse fiind 
neconvingătoare. 

Unul dintre acestea este mormântul de inhumaţie (bănuit ca fiind 
chircit) găsit în malul râului Ampoi, la Miceşti-Pe Luncă, al cărui posibil 
inventar constă într-o lamă de silex şi un omoplat de bovideu, găsite în zona 
membrelor inferioare, mormânt atribuit culturii Wietenberg92. Elementele de 
datare sunt însă relative. Chiar piesele amintite pot aparţine aşezării semnalate 
aici, în care este precizată şi o locuire anterioară Coţofeni. În groapa 

 
85 Vlassa et alii 1995, p. 580; Motzoi-Chicideanu 2011, p. 543. 
86 Gogâltan 1989-1993, p. 367, 369, 371, fig. 11/1-3. 
87 După C. Kacsó, apartenenţa la cultura Wietenberg pare probabilă, însă rămâne discutabil 
caracterul înhumării (Kacsó 2013, p. 128). S. Berecki vede posibilă o datare a descoperirii în 
timpul fazei Wietenberg III (Berecki 2016, p. 32).  
88 Marc 2016, p. 66. 
89 Ciugudean 1996, p. 38, 133, fig. 36/18-19. Ioan Andriţoiu amintea, probabil greşit, de o 
înmormântare de craniu la Ampoiţa (Andriţoiu 1994, p. 150, 152, 155). 
90 Vezi Damian et alii 2013, p. 224, unde, deşi se fac trimiteri către lucrări ce vizează cimitire 
Wietenberg, se ezită pentru o anume încadrare culturală; vezi şi Voicu 2015, p. 152; 
Fântâneanu et alii 2017, p. 164. 
91 A se vedea contribuţia Mădălinei Voicu (Voicu 2017), care, fiind nepublicată, nu ne 
permitem să o folosim pentru mai multe date, încă inedite. 
92 Ciugudean 1989, p. 69-70, 72, fig. 4/18; vezi şi Andriţoiu 1992, p. 14, 32-33; Andriţoiu 
1994, p. 150, 154; Motzoi-Chicideanu 2011, p. 542; Berecki 2016, p. 31. 
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defunctului au fost găsite, în schimb, materiale de tip Wietenberg II, ceea ce 
nu îl face mai vechi decât această cultură, dar nu-i asigură nici datarea certă în 
bronzul mijlociu, aşa cum s-a sugerat. Nici alt mormânt de inhumaţie, chircit 
pe dreapta, fără inventar, găsit în acelaşi areal (cuprins sub toponimul Cigaşe), 
nu ştim cărei epoci îi aparţine, deşi s-a sugerat datarea sa la începutul epocii 
bronzului93. 

Morminte atribuite culturii Wietenberg au fost descoperite la Miceşti-
Cigaş (la alţii Cigaşe) şi în cursul unor săpături preventive de dată mai recentă. 
Într-o groapă tronconică (C.7/2009), pe fundul acesteia, a fost înhumat un 
individ, aşezat în decubit dorsal având picioarele chircite, cu orientarea S-E–
N-V. Scheletul a fost aşezat pe cinci pietre, găsite sub schelet, între bazin şi 
coaste. Inventarul funerar era format dintr-o ceaşcă depusă la picioarele celui 
înhumat şi un fragment de strachină găsit într-o nişă. Groapa mortuară a fost 
umplută cu mai multe niveluri consistente de cenuşă şi pământ din care 
provin materiale ceramice Wietenberg IV94. Un al doilea schelet, înhumat 
într-o groapă de formă rectangulară (C.56/2009), a fost distrus de lucrări 
mecanizate, însă se bănuieşte o înmormântare în poziţie chircită, căruia i-ar fi 
aparţinut şi o cană ornamentată95. Al treilea schelet găsit în acest sit a fost 
înhumat într-o groapă de formă cilindrică (C.11/2012), în poziţia decubit 
lateral, pe partea dreapta, având orientarea S-E–N-V. S-a remarcat prezenţa 
mai multor pietre în groapă, dintre care una de mari dimensiuni96, pe care noi 
o interpretăm ca stelă funerară. Inventarul era format dintr-o cană decorată 
depusă în zona umărului defunctului97. 

Mormintele nu prezintă însă trăsături definitorii culturii Wietenberg, 
aşa cum crede Gabriel Bălan98. De altminteri, chiar autorul publicării lor 
găseşte analogii pentru vasele ceramice funerare în medii culturale străine 
fondului local, zis Otomani99, cu toate că în urma cu câţiva ani le-a indicat 
corect100. Desigur, surprinde această încadrare, deoarece este admisă datarea 
ansamblurilor funerare de la Miceşti contemporan fazei Wietenberg IV, într-
un moment cronologic în care cultura Otomani îşi sfârşise existenţa, ştiut 
fiind faptul că aşa-numita fază Otomani IV reprezintă o realitate culturală 
diferită, post-Otomani. Probabil că cele mai bune paralele pot fi făcute cu 

 
93 Paul et alii 2002, p. 10, pl. II/2. 
94 Bălan 2014a, pl. 3/2; 4-5; 7/1, 3; Bălan 2014b, p. 27, pl. 9/2; 10/1-3; 24/1, 3. 
95 Bălan 2014a, pl. 10/14; Bălan 2014b, p. 28, fig. 27/1. 
96 Vezi Bălan 2014a, pl. 6/3; Bălan 2014b, pl. 11/3. 
97 Bălan, Ota 2012, p. 47-51, fig. 4, pl. IX/6, 9; Bălan 2014a, pl. 3/1; 6/1-3; 10/15; Bălan 
2014b, p. 29, pl. 9/1; 11/3; 27/2. 
98 Bălan 2014a; Bălan 2014b. 
99 Bălan 2014b, p. 36, 39, fig. 24/1-2. 
100 Bălan, Ota 2012, p. 47-48. 
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descoperirile funerare din aşezarea de la Şoimuş-Teleghi, cu inventar ceramic 
şi datare comune101. 

În orice caz, opinia că singurele morminte Wietenberg IV cunoscute 
sunt cele de la Miceşti şi de la Cluj-Napoca-Polus, trebuie privită cu rezerve. 
Cu atât mai mult cu cât necropola de incineraţie de la Polus a fost atribuită de 
Mihai Rotea grupului pe care l-a definit ca Bădeni III-Deva102, iar pe o urnă 
ilustrată din mormântul cu cistă din piatră, se observă foarte bine un decor 
spiralat incizat care nu este specific fazei Wietenberg IV103. 

O altă aşezare în care au fost descoperite oase umane este cea de la 
Hăpria-Vadu Morii, unde Ioan Mitrofan semnala prezenţa acestora, însă fiind 
vorba de o cercetare de suprafaţă104 şi nu o săpătură, păstrăm rezervele 
cuvenite în privinţa asocierii pomenite. 

Nici despre mormântul atribuit culturii Wietenberg de la Laslea-Cariera 
de pietriş nu avem mai multe date. El ar fi fost descoperit în malul Târnavei 
Mari105. În Covasna, la Sânzieni-Locul Domnesc, într-o aşezare atribuită culturii 
Wietenberg, s-a găsit, la începutul secolului XX, un mormânt de inhumaţie; 
datele despre descoperire sunt sumare, ca şi cele privitoare la un inel de buclă 
din aur ce ar fi aparţinut defunctului106. 

Nesigură este şi datarea unui mormânt de inhumaţie, semnalat la 
Acmariu107, cu defunctul înmormântat în poziţie chircită, la periferia unei 
aşezări a culturii Wietenberg108. Cum însă tot de acolo provin şi materiale 
aparţinând bronzului timpuriu II109, dar şi de tip Gáva110, datarea scheletului 
rămâne incertă. 

O înhumare secundară, doar de craniu, într-un tumul cercetat la Poiana 
Aiudului-Bogza Poienarilor, a fost şi ea atribuită culturii Wietenberg111. N. 
Boroffka afirmă că s-ar fi găsit în mantaua unui tumul, împreună cu ceramică 

 
101 Vezi descoperirile la Rişcuţa, Marc 2016, p. 201-222, pl. 1-10. 
102 Rotea et alii 2008, p. 53-55. 
103 Ibidem, pl. XIX/2. 
104 Mitrofan 1965, p. 96; vezi şi Boroffka 1994, p. 47, 108. 
105 Chidioşan 1980, p. 26; Andriţoiu 1994, p. 154; Boroffka 1994, p. 52, 106. 
106 RepArhCovasna 1998, p. 132. Vezi şi Marc 2016, p. 62-64, 68, cu localizarea descoperirii 
la Piatra de Tocilă. 
107 Bălan et alii 2014b, p. 216. Autorii au făcut doar o localizare a sitului, nu şi a locului unde 
s-au descoperit oasele scheletului. 
108 Situl şi o parte din schelet (parţial dezvelit de surparea unui mal) au fost descoperite în 
anul 2001, în cursul unei periegheze realizate de subsemnatul, împreună cu Nicolae M. 
Simina. Ulterior, scheletul, bine păstrat, a fost scos integral, fără a şti în ce condiţii, ajungând 
la Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia. 
109 Material inedit. Cercetare Cristian I. Popa, Nicolae M. Simina (2001). 
110 Bălan et alii 2014b, p. 216. 
111 Soroceanu et alii 1976, p. 65, 67; Andriţoiu 1978, p. 254; Chidioşan 1980, p. 25; Andriţoiu 
1992, p. 95; Andriţoiu 1994, p. 150. 
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Wietenberg112, însă, cu toate acestea, s-au manifestat şi în acest caz rezerve 
faţă de descoperire113. 

Nesigure rămân oasele înhumate descoperite într-o peşteră de la 
Mereşti, asocierea cu materialele Wietenberg găsite alături nefiind certă114. 
Aceasta mai cu seamă şi prin prisma faptului că înhumările dintr-o altă grotă, 
Peştera Cauce, deşi atribuite culturii Wietenberg115, aşa cum am argumentat cu 
alt prilej, considerăm să aparţin unei etape mai târzii, probabil de tip Deva-
Româneşti116. 

În alte cazuri, avem situaţii evidente de morminte atribuite în mod 
eronat culturii Wietenberg, revenirile ulterioare lămurindu-ne în acest sens. 
De pildă, mormintele de inhumaţie din necropola de la Ozun, atribuite 
culturii Wietenberg117, a căror prezentare iniţială s-a făcut sumar118, astfel încât 
la publicarea cimitirului, observăm că înhumările aparţin, de fapt, culturii 
Noua („Noua II”)119. 

Trebuie eliminat din această listă şi mormântul de inhumaţie, greşit 
repertoriat la Daia Română120. Fiind vorba de o descoperire personală, Iuliu 
Paul a operat în manuscrisul său privitor la repertoriul înhumărilor 
Wietenberg în dreptul Dăii Române, fie inserând o notă, rămasă 
necompletată, fie tăind cu pixul peste numele localităţii121. Scoaterea sa din 
rândul celor aparţinând culturii Wietenberg a fost motivată, desigur, şi de 
includerea acestuia pe lista înmormântărilor aparţinătoare culturii Petreşti122. 

 
Probleme de interpretare 
Cele mai multe dintre înhumările cercetate în aria culturii Wietenberg 

se abat de la ceea ce numim înmormântări obişnuite. Gabriel Bălan, care s-a 
dedicat recent acestui subiect, a ales termenul de deviant burials123, potrivit doar 
dacă avem certitudinea că erau deviante de la normele societăţii epocii 

 
112 Boroffka 1994, p. 108; vezi şi Motzoi-Chicideanu 2011, p. 139; Berecki 2016, p. 33. 
113 Motzoi-Chicideanu 2011, p. 529. 
114 Horedt 1960, p. 127-128; Soroceanu et alii 1976, p. 65, 67; Andriţoiu 1978, p. 255; 
Chidioşan 1980, p. 77; Boroffka 1994, p. 108; Motzoi-Chicideanu 2011, p. 543; Berecki 2016, 
p. 33. 
115 Luca et alii 2004, p. 48-49, plan 7; Luca et alii 2005, p. 42-43, pl. XXXVII-XXXVIII; 
Roman 2008, p. 194; Marc 2016, p. 63. 
116 Popa, Totoianu 2010, p. 228; Berecki 2016, p. 33. 
117 Motzoi-Chicideanu 2011, p. 540; Bălan 2014b, p. 44; Fântâneanu et alii 2017, p. 163-164. 
118 Székely 1989, p. 246. 
119 Székely 1996, p. 101-106. 
120 Andriţoiu 1992, p. 121; Andriţoiu 1994, p. 148, 150, 153 (cu inf. Iuliu Paul); Berecki 2016, 
p. 31; Marc et alii 2016, p. 179. 
121 Paul, Sibişeni, p. 5. 
122 Paul 1992, p. 115-117. 
123 Bălan 2014a, p. 107; Bălan 2014b, p. 46. 
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bronzului din care făceau parte comunităţile Wietenberg. Autorul amintit a 
inclus în cadrul acestui gen de înmormântări toate cele patru înhumări de la 
Sibişeni124. O opinie similară întâlnim şi la S. Berecki125. 

Ce cunoaştem noi despre aceste standarde, într-o lume politeistă, cu 
credinţe diverse? Nu foarte multe. Acestea erau cele care dictau conduita 
funerară şi nu acceptarea, izolarea sau excluderea individului. Foarte multe 
comunităţi Wietenberg nu au „frecventat” însă acest rit funerar, care implica 
şi existenţa unor ritualuri specifice, inventare, ofrande ş.a. Sugestiv vizavi de 
atitudinea faţă de morţi, şi raportarea aceleiaşi comunităţi la inhumaţie vs. 
incinerare, este un pasaj antic de la Herodot, care în Istoriile sale consemna 
următoarele: 

„Când Darius a fost rege, i-a chemat pe grecii care erau cu el şi i-a întrebat cu 
ce preţ vor mânca trupurile moarte ale taţilor. Ei au răspuns că nu există niciun 
preţ pentru care să o facă. Atunci Darius i-a chemat pe indienii aceia care se 
numesc Callatiae, care îşi mănâncă părinţii şi i-a întrebat ce le-ar face dispuşi 
să-şi ardă taţii la moarte. Indienii au strigat cu voce tare, că nu ar trebui să 
vorbească despre un act atât de oribil”126. 
Înhumarea izolată de craniu de la Sibişeni (M 43 şi poate M 35) ar 

demonstra practicarea, ocazională, a unor sacrificii umane. Descoperirile 
similare de la Oarţa de Sus, M 2 de la Derşida (nivelul 1)127 sau Poiana 
Aiudului-Bogza Poienarilor128 trebuie însă privite în contextul lor: sanctuar la 
Oarţa de Sus, aşezare la Derşida şi mormânt secundar în tumul la Poiana 
Aiudului. Prin urmare, niciuna nu provine dintr-un cimitir. Nicolae Chidioşan 
remarca faptul că înhumarea craniilor, precum cele semnalate la Sălacea şi 
Pişcolt129, este specifică bronzului timpuriu, având aceeaşi propunere de 
datare şi pentru craniile de la Poiana Aiudului130 şi Hăpria-Capu Dosului131. Nu 
ştim ce datare are un craniu înmormântat secundar (M 1) în mantaua unui 
tumul (T II) din bronzul timpuriu de la Ţelna132. Indiferent însă de contextul 
înhumării lor, craniile sunt puse pe seama unor sacrificii ori chiar acte de 
canibalism133. 

 
124 Bălan 2014b, p. 47. 
125 Berecki 2016, p. 59. 
126 Pasaj semnalat în mod inspirat la Berecki 2016, p. 35. Vezi şi Lukes 2003, p. 3-8. 
127 Craniu de adult depus într-o groapă, în aşezarea Wietenberg, fără niciun inventar 
(Chidioşan 1980, p. 23; Burlacu-Timofte, Gogâltan 2016, p. 97). 
128 Soroceanu et alii 1976, p. 65, 67; Andriţoiu 1992, p. 95; Andriţoiu 1994, p. 150. 
129 Motzoi-Chicideanu 2011, p. 136, 318. 
130 Chidioşan 1980, p. 25. 
131 Motzoi-Chicideanu 2011, p. 545. 
132 Ciugudean 1996, p. 72; Motzoi-Chicideanu 2011, p. 311, nota 547; p. 529. 
133 Andriţoiu 1994, p. 150; Vlassa et alii 1995, p. 580. 
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Cu toate că înhumarea M 21 este cea mai puţin discutabilă, oferind 
imaginea unei înmormântări obişnuite, au existat şi specialişti care au afirmat 
că „modul foarte accentuat în care sunt îndoite membrele inferioare” s-ar 
datora unei legări a cadavrului şi o posibilă manipulare sau reînhumare134. 

După cum uşor s-a putut constata, din cele prezentate mai sus, peste 
90% din înhumările Wietenberg cunoscute provin din perimetrul unor 
aşezări. Faţă de acum trei decenii135, numărul lor a crescut considerabil136. 
Ritul inhumaţiei se relevă ca practicat, totuşi, pe scară foarte mică în aria 
culturii Wietenberg, procentul ce a coborât sub 4%137 fiind sugestiv în acest 
sens. 

Doar într-un singur caz înhumările sunt într-un cimitir (Sibişeni)138, o 
alta dintr-o zonă de cult (Oarţa de Sus), iar una (sau două) din morminte 
tumulare, însă întotdeauna în poziţie secundară. Inhumaţii, în poziţie chircită, 
sunt atât copii, cât şi maturi, de ambele sexe. 

 
Probleme de datare 
Pentru Iuliu Paul, în ultimul său studiu monografic, necropola de la 

Sibişeni corespundea fazelor Wietenberg II-III (Chidioşan), respectiv 
Wietenberg B-C (Boroffka)139. La momentul primelor sale publicări admitea 
chiar o posibilă prelungire a cimitirului până în faza Wietenberg IV140. 

Ioan Andriţoiu considera că necropola poate fi datată începând cu 
finalul fazei Wietenberg II, pe parcursul fazei Wietenberg III şi, cu extinderi, 
până în faza finală (IV)141. Faza a doua ar fi reprezentată prin doar câteva 
morminte, însă erau incluse aici doar cele de incineraţie (fără a le indica), iar 
majoritatea înmormântărilor ar aparţine fazei a III-a. Printre acestea se 
numără şi M 21, de inhumaţie, în dreptul căruia Andriţoiu făcea observaţia că 

 
134 Motzoi-Chicideanu 2011, p. 544-545. 
135 Chicideanu 1987, p. 46. 
136 Antoniu Marc repertoria 31 de înhumări, în 20 de puncte (Marc 2016, p. 63), însă numărul 
lor, în opinia noastră, este mai mic, deoarece trebuie eliminate cazurile nesigure de 
apartenenţă la cultura Wietenberg. 
137 Ion Motzoi-Chicideanu aprecia în anul 2011 că înhumările deţin 16,8% din procentul 
mormintelor Wietenberg (Motzoi-Chicideanu 2011, p. 544). În anul 2016 s-au făcut două 
estimări procentuale. Antoniu Marc aprecia înhumările Wietenberg sunt sub 10% (Marc 
2016, p. 65). Calculul făcut de G. Bălan conducea la procentul de 93,6% incineraţie (Bălan 
2016b, p. 44), deci rămânea un procent de 6,4% pentru înhumări. Adăugarea la acest procent 
a mormintelor celei mai mari necropole Wietenberg cercetată până în prezent, cea de la Oarda 
de Jos (Ciută et alii 2016, p. 11, 18, fig. 5) şi a altor morminte Wietenberg de incineraţie, încă 
nepublicate, reduc drastic din procentul mormintelor de inhumaţie. 
138 Marc 2016, p. 68 („Vinţu de Jos”). 
139 Paul 1995, p. 195. 
140 Paul 1983, p. 11; Paul 1985, p. II. 
141 Andriţoiu 1992, p. 32. 
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fragmentele din două vase găsite în jurul capului şi umărului stâng ar fi putut 
fi sparte ritual142. Cât priveşte faza finală (IV), Andriţoiu includea în aceasta 
descoperirea funerară izolată de la Băcăinţi şi „unele din mormintele 
concentrate în partea nord-estică a necropolei de la Sibişeni” (sectorul B), deci 
zona înmormântărilor numerotate cu primele cifre, subliniind faptul că se 
menţine biritualismul143. Or, este evident că ceva nu concordă în aceste 
afirmaţii, întrucât în niciunul dintre cele două exemple nu sunt menţionate 
înhumări, iar alt exemplu concret nu ne este oferit. Pe de altă parte, urna de 
la Băcăinţi-Obreje trebuie încadrată post-Wietenberg, aparţinând sintezei 
Wietenberg-Noua (de tip Gligoreşti) de pe Valea Mureşului144. Cum problema 
înhumărilor Wietenberg IV am discutat-o mai sus şi în dreptul mormintelor 
de la Miceşti-Cigaşe şi Cluj-Napoca-Polus nu o mai reluăm aici, dar ne 
menţinem observaţia că ele aparţin, mai degrabă, unor realităţi post-
Wietenberg, ori nu sunt Wietenberg. 

Cu toate că nu este argumentată, reproducem aici şi observaţia 
cronologică pentru cimitirul de la Sibişeni, întâlnită la Chidioşan. Eroarea sa, 
care derivă, probabil din accesul greşit la datele despre cimitir, produce şi 
greşeli de ordin cronologic. Astfel, se afirmă în două rânduri că mormântul 
de inhumaţie „biritual” de la Sibişeni este format dintr-un schelet care 
suprapune mormântul de incineraţie. Deoarece cimitirul de incineraţie a fost 
datat în faza Wietenberg III, înhumarea ar ilustra o fază târzie145. Cum situaţia 
este cu totul alta, ne mărginim să semnalăm totuşi această eroare, 
transformată într-un alt „argument” al datării târzii pentru înhumările de aici. 

Nikolaus Boroffka încadra necropola în fazele sale A, B şi C, observând 
că există două grupuri cu morminte timpurii146. La concluziile sale a aderat şi 
Ion Motzoi-Chicideanu, care consideră că necropola aparţine fazelor A-C ale 
culturii Wietenberg147. 

De câţiva ani, necropola de la Sibişeni beneficiază şi de o datare 14C, pe 
oasele dintr-un mormânt de incineraţie, indicând cal BC 1877-1693 (68,3%), 
respectiv 1891-1645 (95,4%). Datarea a fost asociată de H. Ciugudean şi C. 
Quinn fazei Wietenberg III148. 

Recent, Gabriel Bălan149, împreună cu C. Quinn şi G. Hodgins, au 
afirmat că cimitirul de la Sibişeni nu aparţine decât fazei numită de ei 

 
142 Ibidem, p. 33. 
143 Ibidem, p. 53, 108, nota 346. 
144 Popa 2013, p. 260, 262, pl. 106. 
145 Chidioşan 1980, p. 25, 77. 
146 Boroffka 1994, p. 251. 
147 Motzoi-Chicideanu 2011, p. 534. 
148 Ciugudean, Quinn 2015, p. 150-151 şi nota 5, fig. 2/b. Eşantionul a fost prelucrat la 
Laboratorul AMS al Universităţii din Arizona, Tucson, Az, SUA (AA–103610). 
149 Bălan 2014b, p. 43, 46. 
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„clasică”, echivalentă cu Wietenberg III (Chidioşan) şi Wietenberg B-C 
(Boroffka)150, ceea ce exclude, implicit, alte încadrări, Wietenberg II sau IV.  

Atribuirea înhumărilor Wietenberg fazelor timpurie şi târzie, ultima 
pusă pe seama influenţelor exercitate de comunităţile de tip Noua, o regăsim 
la S. Berecki, care aprecia că scheletele umane descoperite în aria Wietenberg 
trebuie văzute, mai degrabă, ca expresii cultice151, însă, referindu-se strict la 
Sibişeni, încadra cimitirul de aici, influenţat de concluziile lui Bălan, doar în 
faza Wietenberg III152. 

În opinia noastră, sunt de aşteptat rezultate ale unor datări absolute. 
Este adevărat că singura probă de acum indică intervalul respectiv 1891-1645 
(95.4%), însă, interpretarea aşa-numitului mormânt dublu, M 40, credem că 
trebuie rafinată, oferind o evidentă situaţie de suprapunere a unui mormânt 
de incineraţie (M 40b) peste un mormânt de inhumaţie (M 40a), întâmplată 
în timp şi nu concomitentă. Această succesiune presupune existenţa unor 
etape, probabil mai lungi în timp, în care înmormântările s-au practicat în 
acest cimitir. Este rezonabil să acceptăm că inventarul ceramic al M 40b 
aparţine fazei Wietenberg III (Chidioşan). Prin urmare, teoretic, M 40a poate 
aparţine unei faze anterioare. În faza Wietenberg II ar putea fi inclus şi 
inventarul ceramic al M 21, cu amforeta având decor spiralic şi castronul şi 
strachina de un tip mai arhaic. 
 
 Concluzii 

Înhumările din cimitirul de la Sibişeni sunt singurele practicate într-
un spaţiu consacrat ca unul funerar153. Tocmai prezenţa lor într-un astfel de 
context ar trebui să tempereze unele interpretări care, de multe ori, au omis 
acest amănunt esenţial şi le-au apropiat de tipurile de înhumări din aşezări. 
Cum necropola de la Ozun, invocată ca un al doilea cimitir Wietenberg de 
inhumaţie154, aparţine, în fapt, culturii Noua, Sibişeniul se înscrie, 
deocamdată, ca un caz unic de cimitir biritual Wietenberg. De asemenea, 
trebuie să spunem că un alt aşa-zis cimitir Wietenberg, învecinat celui de la 
Sibişeni şi cercetat recent la Pianu de Jos-Lunca Pârâului, ridică anumite 
probleme de datare155, însă, ce este esenţial, niciunde nu se vorbeşte de o arie 
funerară bine delimitată, aşa cum greşit s-a interpretat156. 

 
150 Bălan et alii 2016, p. 81. 
151 Berecki, Németh 2014, p. 127; Berecki 2016, p. 34. 
152 Berecki 2016, p. 45, 50. 
153 Burlacu-Timofte, Gogâltan 2016, p. 94. 
154 Motzoi-Chicideanu 2011, p. 540; Bălan 2014b, p. 44; Fântâneanu et alii 2017, p. 163-164. 
155 Damian et alii 2013, p. 224. 
156 Fântâneanu et alii 2017, p. 164, unde se menţionează „Necropolă din care au fost cercetate 
20 de morminte: unul de incineraţie şi 19 de inhumaţie”. 
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Prin procentul de 9,09% înhumaţi, ceea ce o face birituală, necropola 
de la Sibişeni este singura de acest gen157. Dintre acestea, doar M 21 se 
conserva bine şi intră în categoria unei înmormântări obişnuite. Un alt 
mormânt (M 40) păstra craniul şi resturi din picioare sau mâini şi ar putea 
aparţine tot unei înhumări normale. În shimb, restul descoperirilor (M 35 şi 
M 43) ar putea aparţine altor standarde funerare/nefunerare decât cele 
obişnuite. 

Este evident faptul că înmormântarea sau manipulările/reînhumările 
unor părţi scheletice ori cranii atât în aşezări, cât şi în cimitirele consacrate 
stârnesc semne de întrebare şi nevoia unui răspuns. Subiectul a fost deja 
discutat158 şi nu îl mai reluăm aici, însă la comunităţile Wietenberg aceste 
practici de înhumare sau reînhumare au fost prezente în cadrul multor aşezări, 
în tot arealul de răspândire a culturii. 
 Se dovedeşte, prin M 43, existenţa unui obicei de manipulare a 
craniilor umane, atestat în cultura Wietenberg, dar şi în alte culturi 
contemporane. În mediul Wietenberg ar fi de menţionat înhumările de cranii 
de la Păuleni, Ampoiţa şi Poiana Aiudului, ultimele două ca morminte 
secundare în mantaua unor tumuli mai vechi159. Încă din perioada 
paleoliticului, craniul s-a bucurat de o atenţie specială160. În aria culturii 
Otomani se cunoaşte înhumarea de craniu de la Tiream, din cadrul aşezării, 
însă nu este singura161. Din aria culturii Monteoru sunt de menţionat 
înhumările de cranii din necropola cercetată la Cândeşti162 şi cele din aşezarea 
de la Poiana163. Din Transilvania, amintim şi înmormântarea de craniu 
aparţinând culturii Noua de la Archiud164. Aceste înhumări de cranii, ori 
manipulări post-mortem/reînhumări pot fi rezultatul unor practici magice, puse 
în legătură cu un posibil canibalism ritual165. Deşi sunt simple presupuneri, ele 
exprimă, mai degrabă, nevoia specialiştilor de a oferi răspunsuri diferite unor 
practici funerare aparte, decât o soluţie general acceptată, care să nu se abată 
prea mult de la limitele unei analize strict arheologice. Concluzia lui Ion 
Motzoi-Chicideanu, că „obiceiul îngropării morţilor era, cel mult, secundar şi 
adiacent”166 la comunităţile Wietenberg, trebuie reţinută ca o realitate, mai cu 
seamă că ultimele cimitire cercetate – întâmplător, cele mai mari din aria 

 
157 Motzoi-Chicideanu 2011, p. 533. 
158 Ibidem, p. 544-555; Marc 2016, p. 54. 
159 Motzoi-Chicideanu 2011, p. 544. 
160 Ibidem, p. 58. 
161 Ibidem, p. 156, 545. 
162 Florescu 1978, p. 116; Motzoi-Chicideanu 2011, p. 84; Constantinescu 2016, p. 135. 
163 Motzoi-Chicideanu 2011, p. 545. 
164 Ibidem, p. 71. 
165 Marc 2016, p. 67. 
166 Motzoi-Chicideanu 2011, p. 544. 
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culturii Wietenberg – Luduş, Sebeş, Oarda de Jos, confirmă cele spuse, fiind 
exclusiv de incineraţie. Cum la fel de evident este că înmormântările în aşezări 
sunt specifice culturii Wietenberg, în raport cu vecinii săi167. 

Aşadar, asistăm la o mare diversitate de opinii, oarecum dezarmantă în 
orice efort de a încadra astăzi cimitirul, ţinând cont de toate aspectele ridicate: 
singurul cimitir Wietenberg cu înhumări, datările propuse pentru vasele 
ceramice, datarea oferită de analiza 14C, evoluţie, relaţia cu aşezarea învecinată 
etc. 

În toate textele sale, publicate sau nu, Iuliu Paul a subliniat cercetarea 
exhaustivă a cimitirului de la Sibişeni168. Nu toţi au împărtăşit această 
concluzie169, însă criteriile care definesc ce înţelegem prin exhaustiv sunt şi ele 
discutabile170. Distrugerea unor morminte de-a lungul timpului nu exclude 
cercetarea exhaustivă a celor rămase, lăsând un semn de întrebare doar asupra 
numărului celor iniţiale, antice. 

Una dintre problemele şi provocările cercetării arheologice de la 
Sibişeni-Deasupra Satului este cea a stabilirii relaţiei dintre cimitirul şi aşezarea 
Wietenberg. Reluarea săpăturilor sistematice în anul 1994 a urmat tocmai 
acest deziderat171. Cert este că secţiunea S IX/1998, cea mai avansată spre sud 
de pe platoul Deasupra Satului, trasată special pentru a urmări dacă mai există 
înmormântări în zonă, a relevat că suntem în afara aşezării Wietenberg, dar şi 
a necropolei din epoca bronzului172. Din păcate, nu se mai cunoaşte precis 
locul fostului cimitir. Numeroasele cercetări de teren  nu s-au finalizat nici ele 
cu un rezultat concret. Trebuie spus că pe planul sitului necropola este 
marcată într-un mod aproximativ, dar cât mai aproape de locul cercetat de 
Iuliu Paul173. 

Reluarea săpăturilor arheologice la Sibişeni, Deasupra Satului a permis şi 
obţinerea primelor date privitoare la aşezarea174 aferentă cimitirului 
Wietenberg. Cătălin Rişcuţa şi-a asumat, ca student, prelucrarea inventarului 
arheologic al acestei prime campanii de săpături, materialul fiind desenat şi 

 
167 Ibidem, p. 530, 544. 
168 Paul 1983, p. 10; Paul 1985, p. II; Paul 1995, p. 176; Paul, Sibişeni, p. 1, 10-11. 
169 Berecki 2016, p. 46. 
170 Ion Motzoi-Chicideanu, referindu-se la necropolele epocii bronzului, afirma că „este greu 
de spus, de pildă, când şi dacă putem socoti un ansamblu funerar ca fiind cercetat exhaustiv” 
şi completa cu constatarea următoare: „Sunt remarcabil de puţine cazurile în care au putut fi 
cercetate exhaustiv arheologic cimitire” (Motzoi-Chicideanu 2011, p. 23-24). 
171 Andriţoiu et alii 2004. 
172 Au fost descoperite o mare locuinţă Coţofeni şi un complex dacic (ibidem, p. 147-148, pl. 
VIII. 
173 În anul 1994, documentaţia necropolei a fost predată unui asistent al profesorului Iuliu 
Paul şi pierdută. Eforturile de identificare a cimitirului s-au făcut în fiecare an, în intervalul 
1994-1998. 
174 Pentru informaţii mai vechi, vezi Andriţoiu 1992, p. 10-11, 14, 28-29, 51. 
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prezentat în cadrul unei comunicări studenţeşti din anul 1994175. Din 
nefericire, publicarea nu a fost posibilă, întrucât sosirea cercetătorului Ioan 
Andriţoiu în corpul profesoral universitar albaiulian a fost urmat de interesul 
manifest al acestuia pentru coordonarea şi publicarea secvenţelor preistorice 
ale acestui important sit transilvan. Deziderat care, o spunem din nou cu 
regret, nu a fost dus la bun sfârşit. Cea mai importantă descoperire a acelei 
campanii a fost dezvelirea integrală a unei locuinţe de suprafaţă (L 1/1994), 
cu podină din lut şi pereţii prăbuşiţi, aparţinând culturii Wietenberg176. În 
campaniile din perioada 1995-1998, descoperirile din aşezarea acestei culturi 
au fost bogate, fiind secţionate mai multe complexe de locuire, cu materiale 
care acoperă fazele Wietenberg II-IV (Chidioşan). Din strat provin şi 
materiale probabil Wietenberg I177. Prin urmare, lăsând la o parte opţiunea 
privitoare la încadrarea cimitirului de la Sibişeni doar în faza a III-a, aşa cum 
o afirmă Gabriel Bălan178, se greşeşte fundamental în privinţa datării aşezării 
Wietenberg aferente exclusiv în aceeaşi fază179. 

Despre săpăturile lui Iuliu Paul întreprinse în aşezarea învecinată nu 
ştim mai nimic180. Secţiunea S II/1962 a fost trasată la cca. 200 m N-E de 
necropolă (spre gara CFR)181. Cu prilejul acestei cercetări a fost dezvelită, în 
partea vestică, spre cimitir, o vatră circulară mare, cu diametrul de 1,50 m, pe 
care I. Paul o lega, cel mai probabil, de incinerarea defuncţilor descoperiţi în 
vecinătate182. Rolul funerar al vetrei a fost contestat183, credem noi, pe bună 
dreptate. Din această cercetare se păstrează două vase184. Unul dintre ele, este 
o cană întreagă, de mari dimensiuni, cu corpul jos, cioc ridicat şi toartă în 

 
175 Cătălin Rişcuţa, Tipologia formelor şi ornamentelor ceramicii din aşezarea Wietenberg de la Sibişeni-
„Deasupra Satului”, Sesiunea Naţională a Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti de Istorie, ediţia a 
II-a, „Unitate şi continuitate în istoria românilor, Alba Iulia, 25-27 noiembrie 1994”, Alba 
Iulia, 1994. 
176 Planul locuinţei a fost publicat iniţial la Paul 1995, fig. 6, însă greşit, fără ca în desen să se 
facă distincţia între podină şi pereţii prăbuşiţi. Corectura s-a făcut la Andriţoiu et alii 2004, p. 
148, 151, pl. II. 
177 Andriţoiu et alii 2004, p. 143-144, 148, 151-152, pl. XV-XVI, XVII/1-2, 6-9. 
178 Pentru noua propunere de periodizare a culturii Wieteberg, vezi Bălan et alii 2016. 
179 Bălan 2014b, p. 43. 
180 Singurele informaţii, în afara celor publicate mai jos, privitoare la aşezarea Wietenberg, le 
spicuim din cronicile arheologice ale anului 1962. Aşa aflăm că în secţiunea cercetată au fost 
găsite, sporadic, fragmente ceramice de tip Basarabi, precum şi urmele unei locuiri romane 
(fibule, ceramică, materiale de construcţie); cf. Popescu 1963a, p. 455; Popescu 1963b, p. 753. 
181 Paul 1983, p. 10; Paul 1985, p. II; Paul 1995, p. 164. 
182 Paul 1995, p. 170, fig. 5. 
183 Motzoi-Chicideanu 2011, p. 385, nota 211; 535-536, 546, fig. 87; Berecki 2016, p. 25. 
184 Materiale se păstrează în colecţia muzeală a Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba 
Iulia. 
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partea opusă, lucrată din pastă fină185. Vasul a fost supus unei temperaturi 
ridicate, ceea ce a dus la o deformare mai cu seamă în zona torţii (fig. 22). 
Până în prezent reprezintă un vas unicat în aria Wietenberg186. Puternica 
vitrifiere ne determină să bănuim că vasul a fost găsit în preajma marii vetre 
circulare şi se afla, probabil, în relaţie directă cu ea. Din aceeaşi cercetare 
provine, de asemenea, un vas întreg, o formă interesantă de kantharos, cu 
aspectul unui castron având buza trasă puternic spre interior şi marginea 
răsfrântă la exterior, ce beneficia de două torţi supraînălţate, modelate spre 
interior cu o „creastă”. Mai remarcăm fundul, uşor inelar, şi factura bună, cu 
suprafaţa lustruită, de culoare cenuşie (fig. 23). Vasul se diferenţiază destul 
de vizibil de ceramica Wietenberg din situl de la Sibişeni, putând fi observate 
în morfologia torţilor influenţe ale culturii Noua. Cu toate acestea nu este un 
vas Noua. De aceea, considerăm că poate fi legat, foarte de bine, de inventarul 
unui complex, probabil cu caracter ritual (C 3/1997), cercetat în acest sit, din 
al cărui inventar provine un alt model rar de kantharos187. Cele două 
descoperiri, vasul din săpătura lui Iuliu Paul şi complexul amintit, credem că 
aparţin orizontului de tip Gligoreşti188, reflectând sinteza produsă pe Valea 
Mureşului între comunităţile Wietenberg şi cele Noua. În apropiere, cea mai 
elocventă descoperire o reprezintă urna funerară de la Băcăinţi, greşit atribuită 
culturii Wietenberg189. Recent, în situl de la Pianu de Jos-Dealu Liştii, pe terasa 
situată imediat deasupra sitului de la Sibişeni, a fost cercetată o locuire din 
epoca bronzului, încadrată undeva în perioada Ha A, cu specificarea că 
materialele nu sunt nici Noua, nici Gáva190. Descoperirile prezentate relevă 
aspecte mai puţin cunoscute care vizează nu doar aşezarea Wietenberg, ci şi 
evoluţia habitatului în bronzul târziu, ceea ce ne indică, încă o dată, 
complexitatea sitului de la Sibişeni. 
 
 
 
 
 
 
 

 
185 Vasul prezintă la interior o nuanţă cafeniu-cenuşie, iar la exterior o culoare cafenie, cu 
flecuri roşcate. Pasta a fost degresată cu nisip şi pietricele, suprafaţa exterioară fiind lustruită. 
186 Diferenţele faţă de cănile cu cioc şi toartă cunoscute în această cultură sunt evidente (vezi 
Boroffka 1994, Typentafel 2/3-5). 
187 Andriţoiu et alii 2004, p. 154-155, pl. XXI/1-19. 
188 Pentru acest tip de descoperiri, vezi Gogâltan et alii 2004, p. 74. 
189 Popa, Totoianu 2010, p. 193-195, pl. 60/2; Popa 2011, p. 260, 262, pl. 106/2. 
190 Bem et alii 2013, p. 225-226. Într-o periegheză din anul 2001, împreună cu Dan Sana a 
fost identificată, tot aici, o locuinţă de formă circulară (vizibil conturată în arătură) cu un 
bogat material ceramic tipic culturii Gáva, ceea ce atestă şi o secvenţă cronologică mai târzie 
în sit. 
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Anexa 1191 

 
„NECROPOLA ŞI AŞEZAREA WIETENBERG 

DE LA VINŢU DE JOS - SIBIŞENI 
 
Cercetările zonale efectuate în cadrul şantierului arheologic Pianu de Jos (1961-1967) 

au prilejuit, printre altele, în 1962, descoperirea şi apoi cercetarea prin săpături a unei întinse 
necropole aparţinând culturii Wietenberg (sau Sighişoara - Wietenberg). 

Necropola este situată la nord-est de localitatea Sibişeni (în prezent parte componentă 
a comunei Vinţu de Jos, jud. Alba) spre marginea vestică a unui întins platou denumit, de 
localnici, „Deasupra Satului”. Pe acelaşi platou, la circa 200 m spre nord-est, în direcţia gării 
Vinţu de Jos, a fost identificată şi sondată şi o aşezare Wietenberg. Săpăturile din aşezare au 
fost reluate în vara anului 1994 şi au constat în practicarea a şase secţiuni-sondaje precum şi a 
unor suprafeţe adiacente secţiunii I. Practicarea acestora din urmă a fost necesară pentru 
dezvelirea completă a resturilor unei locuinţe cu podină. 

Reluarea săpăturilor a fost necesară atât pentru stabilirea întinderii şi succesiunea 
locuirilor din aşezare şi din teritoriul („Deasupra Satului”), cât şi a raporturilor aşezării 
Wietenberg cu necropola. 

În partea a doua a studiului vom reveni mai pe larg asupra acestor probleme. 
Săpăturile efectuate în cadrul necropolei au constat dintr-o secţiune-sondaj (de 20/1 

m) şi patru suprafeţe adiacente – notate în plan cu A, B, C şi D – care au dus la dezvelirea şi 
cercetarea exhaustivă a obiectivului şi la descoperirea a 43 de morminte, dintre care 40 de 
incineraţie, două de inhumaţie (M. 21 şi 35) şi un mormânt biritual de inhuma[p. 2]ţie şi de 
incineraţie (M 40). Covârşitoarea majoritate a mormintelor sunt deci de incineraţie, constând, 
de obicei, dintr-un vas-urnă, de dimensiuni variate, în care erau depuse resturile cinerare – 
oase arse şi cenuşă. Lipsesc alte obiecte de inventar, cu excepţia unui mic fragment de ac de 
bronz192 găsit în preajma urnei din mormântul cu nr. 19. Urnele care au fost complet 
deranjate de lucrările agricole erau prevăzute cu un vas-capac, de obicei o strachină, adesea 
ornamentată, aşezată pe gura urnei, în poziţie normală, cu fundul în jos. Vasele-capac, de mai 
mici dimensiuni, au fost găsite, datorită tasării solului, în interiorul urnelor, la nivelul resturilor 
cinerare. 

Înmormântările au fost făcute la mică adâncime – maximum 45-50 cm de la suprafaţa 
actuală a solului. 

 
191 Cu litere cursive au fost trecute completările cu creionul ale lui Iuliu Paul pe textul 
dactilografiat. Am omis din textul original trimiterile la ilustraţie „(Fig. )”, deoarece numărul 
acestora nu era specificat, iar noi, oricum, nu reproducem şi ilustraţia. Toate acestea pot fi 
verificate în studiul publicat (Paul 1995). Acest manuscris a constituit baza articolului 
Contribuţii la istoria tracilor timpurii din zona carpato-dunăreană, apărut în revista Transilvania, 11, 
1985, p. II-III (Paul 1985), însă într-o formă rezumată. 
192 Piesele din metal descoperite în perimetrul sitului Wietenberg de la Sibişeni-Deasupra 
Satului sunt extrem de puţine. Pe lângă piesa din cimitir (Andriţoiu 1992, p. 74), din păcate 
nepublicată încă, mai putem menţiona găsirea fortuită a unui topor de tip Pădureni, undeva 
în zona aşezării (piesă predată de un localnic lui Ioan Andriţoiu în anul 1996). De asemenea, 
amintim găsirea unor piese mărunte din bronz, încă inedite, într-o locuinţă Wietenberg, 
cercetată în cursul anului 2013 pe tronsonul liniei ferate rapide (săpături Cristian I. Popa, 
Andrei Stavilă şi Roxana Stăncescu). 
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Partea superioară a unor vase, respectiv vasele-capac mai mari se găseau, în momentul 
cercetărilor, la circa 20 cm de la suprafaţa solului actual, ceea ce a dus la deranjarea unora 
dintre morminte cu prilejul lucrărilor agricole recente, efectuate cu tractorul. 

Excepţie fac doar mormântul de inhumaţie (nr. 21, supraf. A) şi, probabil, mormântul 
dublu (M 40) de inhumaţie şi incineraţie. Asupra acestora vom reveni cu o descriere mai 
amplă. Pentru concizie nu vom proceda la o descriere detaliată a fiecărui mormânt. Vom 
încerca să redăm, pe scurt, regulile şi practicile general aplicate în cazul obiectivului cercetat 
menţionând însă abaterile de la aceste reguli atunci când ele au putut fi constatate cu prilejul 
săpăturilor, precum şi eventualele deosebiri sau analogiile ce se pot face cu descoperiri 
similare din cadrul culturii Wietenberg. Inventarul mormintelor, predominant ceramic, precum şi 
încadrarea tipologico-stilistică, va fi prezentat în Anexa 1. 

În ce priveşte mormintele de incineraţie, regula generală, dedusă din observaţiile 
făcute cu prilejul demontării mormintelor, pare să fi fost următoarea: 

După incinerarea cadavrului, operaţiune efectuată undeva în afara perimetrului 
cercetat şi deci a cimitirului propriu-zis, resturile cinerare, constând, în cazul cimitirului de la 
Sibişeni, exclusiv din [p. 3] cenuşă şi oase umane calcinate, erau depuse în vasul-urnă, direct 
pe fundul acestuia. 

Vasul-urnă era acoperit apoi cu un alt vas, de obicei o strachină, mai rar farfurie, de 
cele mai multe ori ornamentată, aşezată – aici la Sibişeni – întotdeauna în poziţie normală, cu 
fundul în jos. Ansamblul funerar astfel alcătuit era depus în groapa special practicată în acest 
scop. Vase adiacente, cu rol sigur de vase de ofrandă au fost găsite aşa cum vom vedea mai 
jos, doar în mormântul de inhumatie (M 21). Nu este exclus însă ca o serie de fragmente 
ceramice, găsite în mormintele nr. 35 de pildă sau între urnele 10-12 şi 16-18, să fi aparţinut 
unor vase folosite cu prilejul banchetului funerar. Este o simplă presupunere bazată pe faptul 
că aceste fragmente ceramice, rare de altfel, nu au putut fi încorporate, cu prilejul restaurării, 
vaselor funerare propriu-zise. Cert este faptul că, spre deosebire de alte descoperiri semnalate 
în aria culturii Wietenberg1, la Sibişeni, cu excepţia cazurilor menţionate mai sus şi a 
fragmentului de ac de bronz din preajma urnei din M 19, nu au fost găsite alte obiecte de 
inventar funerar, vestimentar sau de altă natură. 

Nu au fost semnalate, în cazul acestei necropole, nici abateri de la regula aşezării 
vasului-capac în poziţie normală. Această practică a fost încălcată, după cunoştinţele noastre, 
până acum, doar în câteva cazuri semnalate în cuprinsul necropolelor de la Ocna Sibiului şi 
Bistriţa2. Nu a fost atestat, aici la Sibişeni, nici obiceiul menţionat în alte necropole, de a 
acoperi, uneori, urna cu o lespede de piatră sau de a proteja ansamblul funerar, în totalitate, 
cu o astfel de placă (de gresie)3. Nici practica depunerii unor atari plăci de piatră pe fundul 
gropii, ca paviment pentru resturile cinerare4, sau pentru urne, nu s-a semnalat la Sibişeni. De 
menţionat însă situaţia, aparte, din M 35 unde resturile cinerare, asociate doar cu câteva 
resturi ceramice, au fost plasate direct pe fundul gropii sepulcrale. 

Dispunerea mormintelor în ansamblul necropolei nu sugerează existenţa unei ordine 
anume, prestabilite. Ar fi de semnalat doar o oarecare concentrare a mormintelor în zona 
est–sud-estică (su[p. 4]prafaţa D). În general, însă, distanţa dintre morminte variază între 0,70 
şi 2 m, situaţie similară cu cea din necropolele de la Bistriţa şi Deva, de pildă5. 

O grupare aparte a putut fi sesizată în cazul mormintelor 2 şi 3 unde urnele (ambele 
conţinînd resturi cinerare) sunt dispuse alături, aproape lipite. Sau în cazul mormintelor 10, 
11 şi 12 cu urnele dispuse, de asemenea, la mică distanţă (circa 50 cm.), în formă de triunghi. 

În cazurile de mai sus se pare că avem de-a face cu o înmormântare dublă (M. 2-3) şi 
respectiv triplă (M. 10-12). De completat eventual cu M. 16-18. 

Spaţiul rezervat comunicării nu ne îngăduie să procedăm la o prezentare amănunţită 
a inventarului ceramic. Ne mărginim, deci, să menţionăm că analiza tipologică şi stilistică ne 
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îngăduie să încadrăm necropola de la Sibişeni în faza a II-a, de sfîrşit, şi, respectiv, III a 
culturii Wietenberg6. 

Odată cu valorificarea descoperirilor de la Sibişeni, numărul punctelor (localităţilor) 
cu descoperiri funerare (cimitire sau morminte izolate) din cadrul culturii Wietenberg se ridică 
la 23, iar numărul mormintelor atinge cifra de aproximativ 190. Dintre acestea marea 
majoritate sunt de incineraţie, în urne, 10 de inhumaţie, la care se adaugă acum un mormânt 
dublu, de inhumaţie şi incineraţie, mormîntul nr. 40 de la Sibişeni. 

Cea mai mare parte a descoperirilor de caracter funerar sunt concentrate în 6 
necropole cercetate sistematic7. Dintre acestea un număr de 4 (BISTRIŢA, jud. Bistriţa-
Năsăud - 38 morminte de incineraţie; DEVA, jud. Hunedoara - 17 morminte de incineraţie; 
OCNA SIBIULUI, jud. Sibiu - 14 morminte de incineraţie; SIBIŞENI, jud. Alba - 40 de 
morminte de incineraţie, 2 de inhumaţie, 1 mormânt biritual, de inhumaţie şi incineraţie), 
aparţin fazelor mijlocii (II şi III) din evoluţia culturii Wietenberg, iar două (AITON, jud. Cluj 
[p. 5] - 20 morminte de incineraţie; DUMBRĂVIŢA, jud. Bistriţa-Năsăud - 16 morminte de 
incineraţie), ultimei faze (IV)8. 

Alte descoperiri fortuite: 
- IERNUT, jud. Mureş - 2 morminte de incineraţie; 
- NOŞLAC, jud. Alba - 1 mormânt de incineraţie; 
- SIGHIŞOARA, jud. Mureş - 2 morminte de incineraţie; 
- ŞOALA, jud. Sibiu - 1 mormânt de incineraţie; 
- [cu pix, ulterior tăiat] Daia Română, jud. Alba - 1 mormânt de inhumaţien; 
- TÂRGU SECUIESC, jud. Covasna - 1 mormânt de incineraţie, constând din 1-2 

morminte de incineraţie în urne, ar putea aparţine – potrivit condiţiilor de descoperire – tot 
unor necropole, necercetate. 

Celelalte 12 descoperiri reprezintă, după toate probabilităţile, înmormântări izolate 
atât de incineraţie, cât şi de inhumaţie, practicate în cuprinsul unor aşezări sau în preajma 
unor locuiri aparţinînd culturii Wietenberg (Apahida, Iernut, Bernadea, Derşida, Obreja, Daia 
Romanăn etc.). 

Atrage atenţia faptul că majoritatea mormintelor de inhumaţie aparţin acestei din 
urmă categorii. Excepţie fac, până acum cel puţin, înmormântările de inhumaţie din 
necropola de la Sibişeni, situate însă şi ele în zonele periferice ale cimitirului, fapt nu lipsit, 
poate, de anume semnificaţii care, în actualul stadiu al cercetărilor, ne scapă. 

Necropolele erau amplasate de obicei în apropierea aşezărilor (Sibişeni, Deva, Bistriţa, 
Aiton etc.), situaţie des întâlnită, de altfel, în cadrul culturilor epocii bronzului9. 

Generalizând, putem afirma că ritul predilect în cultura Wietenberg este cel al 
incineraţiei, rit ce se va generaliza şi va rămâne apoi predominant atât pentru culturile tracice 
timpurii nord-dunărene, cât şi pentru civilizaţia şi populaţiile traco-geto-dace. 

Incinerarea defuncţilor se făcea, pare-se, în afara cimitirului, şi, probabil, a aşezării. [p. 
6] 

Nu au fost descoperite până acum, urme sigure ale rugului sau vetrei funerare. Lipsa 
unor dovezi peremptorii ne obligă, deocamdată, la o astfel de afirmaţie. Deşi nu este exclus 
ca vatra rotundă - cu un diametru de 1,50 m descoperită în zona vestică a aşezării, practic în 
marginea dinspre necropolă a aşezării Wietenberg de la Sibişeni, să reprezinte tocmai o astfel 
de vatră funerară, destinată incinerării defuncţilor. Argumentele în favoarea unei atari 
interpretări ar fi: 

– forma şi mărimea neobişnuită a vetrei (diametru = 1,50 m); 
– buna ei stare de conservare; 
– plasarea vetrei în afara locuinţelor şi spre marginea aşezării; 
– sistemul, special, de construcţie, având la bază o substrucţie, solidă şi compactă, din 

pietre de râu şi fragmente ceramice; 
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– lipsa resturilor menajere de pe vatră şi din preajma acestuia; 
– existenţa în partea de sud a vetrei, a unei gropi cilindrice, în care erau adunate resturile de pe 

vatră; 
– asemănarea ei, ca formă şi mărime cu vatra de cult, ornamentată cu motive spiralice, 

din aşezarea eponimă de la Sighişoara10. 
Oricum, pe o astfel de vatră putea fi incinerat un cadavru aşezat în poziţie chircită, 

poziţie general respectată în cazul practicării ritului inhumaţiei din cadrul acestei culturi193. 
Din datele cunoscute până în prezent se poate deduce că resturile cinerare constând 

– cu rare excepţii – din cenuşă şi oase calcinate erau adunate cu grijă şi depuse într-un vas 
(urnă) a cărui mărime depindea, se pare, de cantitatea resturilor cinerare şi, deci, implicit, de 
vârsta decedatului. Nu avem până acum elemente şi observaţii care să ne îngăduie să distingem eventuale 
diferenţieri sociale. 

Urna era acoperită, în majoritatea cazurilor, cu un vas – capac, de obicei o strachină, 
mai rar farfurie, adesea bogat ornamentat. Poziţia recipientului folosit drept capac era – cu 
câteva excepţii deja menţionate (Ocna Sibiului şi Bistriţa) – cea normală. 

În unele cazuri, semnalate, printre altele, în necropolele [p. 7] mai sus menţionate11 au 
folosit drept capac şi plăci de piatră (gresie). Astfel de plăci erau aşezate, uneori, şi pe fundul 
gropii12. În aceste cazuri ele constituiau o suprafaţă delimitată pe care se aşezau – sub sau 
alături de urnă – o parte din resturile cinerare, probabil cele adunate, în ultimă instanţă, de pe 
rugul sau vatra funerară. Alteori, ca în cazul M. 35 de la Sibişeni, astfel de resturi, împreună 
cu fragmente ceramice izolate, erau plasate direct pe fundul gropii sepulcrale, fără vreo 
amenajare prealabilă. Cazuri similare au fost semnalate şi în alte necropole13. 

În necropolele de la Deva, Ocna Sibiului şi Derşida14, unele morminte cuprindeau, pe 
lângă inventarul ceramic principal, constând din urnă şi capac, şi 1-3 vase adiacente sau numai 
resturi de vase sub formă de fragmente ceramice. În primul caz este vorba, foarte probabil, 
de vase conţinând ofrande sau destinate acestora iar, în cazul vaselor sparte sau fragmentelor 
ceramice, de recipiente folosite la banchetul funerar, sparte apoi intenţionat şi aruncate sau 
aşezate în groapa sepulcrală. 

La Sibişeni ambele categorii de vestigii – recipiente sau resturi ale acestora – au fost 
găsite sigur împreună – doar în cazul mormântului (M. 21) de inhumaţie. 

Fiecare din situaţiile menţionate reprezintă, fără îndoială, dovada materială a existenţei 
unor practici rituale al căror sens şi desfăşurare – în actualul stadiu al cercetărilor şi 
cunoştinţelor noastre, privind viaţa spirituală a comunităţilor şi culturilor epocii bronzului – 
le putem doar intui sau bănui. 

Observaţiile ce s-au putut face până în prezent ne îngăduie, credem, să presupunem 
şi să postulăm practicarea în cadrul culturii Wietenberg a unor ritualuri de înmormântare din 
cadrul cărora se pare că nu lipsea banchetul funerar ca şi obiceiul depunerii [p. 8] unor ofrande 
aduse defunctului ori destinate unor divinităţi legate de cultul morţilor. Important este faptul 
că atari ritualuri pot fi „urmărite” – fireşte, în forme şi expresii materiale îmbogăţite sau uşor 
modificate – în evoluţia istorică a culturilor traco-geto-dace, constituind, până la urmă, unul 
din elementele de continuitate în evoluţia vieţii spirituale a populaţiei autohtone nord-
dunărene. 

Un astfel de element, de continuitate, îl reprezintă – oricât de paradoxal ar părea la 
prima vedere – şi practicarea, chiar pe scară redusă, a ritului inhumaţiei, alături de cel, 
predominant, al incineraţiei, precum şi unele ritualuri legate de acest rit, să-i spunem 
secundar. Observaţiile ce s-au putut face în cazul înhumărilor surprinse în cimitirul biritual 
de la Sibişeni pledează în acest sens. Astfel, în cazul M 40 este vorba de o dublă înmormântare 

 
193 Observaţii critice privitoare la utilizarea acestei vetre ca rug funerar, a se vedea la Motzoi-
Chicideanu 2011, p. 535-536. 
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de inhumaţie şi incineraţie. Mormântul conţine un schelet de adolescent, ce pare să fi fost 
ciopârţit în prealabil. O parte din oasele scheletului împreună cu craniul, fără maxilare, a fost 
aşezat pe fundul gropii. Peste resturile acestei inhumări, ce presupune un sacrificiu, a fost 
depusă o urnă, de format mare, conţinînd o mare cantitate de oase, relativ slab arse, şi cenuşă. 
Urna era acoperită cu un vas-capac constând dintr-o strachină ornamentată. Cea de-a doua 
înmormântare – evident suprapusă dar concomitentă – s-a efectuat după regulile obişnuite 
ale ritului incinerării practicat în cultura Wietenberg. 

În acelaşi sector (D), din zona estică a cimitirului, a fost descoperit un alt mormânt 
de inhumaţie (M. 35) al cărui inventar constă dintr-un craniu de copil, de asemenea fără 
maxilare, aşezat pe un fragment de craniu de bovideu. Calota craniană era orientată în sus, la 
fel ca şi în cazul M. 40. Lângă craniu s-au găsit, de asemenea câteva oase neincinerate ce par 
să reprezinte resturile, evident incomplete, ale unui schelet de copil. Alături de craniu [p. 9] 
se aflau şi câteva fragmente ceramice provenite de la două vase diferite. Un craniu izolat, fără 
alt inventar, a fost găsit în cuprinsul secţiunii iniţiale care a dus la identificarea necropolei – M [?] –. 

Mormântul de inhumaţie cel mai bine păstrat este mormântul notat pe plan cu nr. 21, 
descoperit în sectorul A, în zona vestică a necropolei. Înhumarea s-a făcut, în acest caz, în 
poziţie chircită, tot la mică adâncime (cca 0,50 m de la suprafaţa actuală a solului). Scheletul 
este orientat pe direcţia sud-est–nord-vest. Picioarele sunt puternic îndoite şi adunate, cu 
călcâiele aduse până la aproape de oasele bazinului. Cadavrul a fost culcat pe partea dreaptă 
cu capul orientat spre sud-est. Ambele mâini aduse în faţă ţineau un vas bogat ornamentat 
cu motive spiralice, tipice pentru fazele II, de sfârşit, şi III ale culturii Wietenberg. Fragmentele 
altor două vase, foarte probabil sparte ritual, se aflau în jurul capului şi al umărului stâng. 
Unul din acestea, cel situat în preajma umărului, a putut fi, deasemenea, reconstituit, 
dovedindu-se a fi fost o strachină adâncă, ornamentată cu alveole oblice sub buză. Sub 
picioarele scheletului s-a găsit o mică lamă de obsidiană. 

Din succinta descriere a situaţiilor surprinse în cazul mormintelor 21, 35 şi 40 din 
necropola de la Sibişeni, rezultă credem faptul că dacă în ultimul din cazurile descrise (M. 21) 
avem de-a face cu un mormânt de inhumaţie obişnuit asemănător, în multe privinţe, cu alte 
descoperiri, izolate e drept, semnalate în aria culturii Wietenberg. Prin elementele 
caracteristice semnalate, mormintele 35 şi 40 de la Sibişeni par să indice practicarea, uneori, 
în cadrul acestei culturi a sacrificiilor cu caracter ritual. Recentele descoperiri de la Oarţa de 
Sus (Maramureş)15 vin, se pare, în sprijinul unei atari afirmaţii. 

Nu putem încheia această sumară şi selectivă prezentare a unora din datele şi ipotezele 
pe care cercetarea necropolei de [p. 10] la Sibişeni şi, implicit, a problemelor legate de riturile 
şi ritualurile de înmormântare practicate de purtătorii culturii Wietenberg le ridică, fără a 
menţiona, fie şi în treacăt, faptul că, potrivit cercetărilor anterioare16, ritul inhumaţiei a fost 
practicat în cadrul culturii Wietenberg mai ales în zonele periferice ale ariei sale de răspândire 
şi că mormintele de inhumaţie se datează, cu precădere, în fazele sale timpurii şi târzii. În 
consecinţă ele erau puse pe seama unor influenţe Schnekenberg, pentru începutul culturii şi 
respectiv, Noua pentru faza finală (IV)17. 

Coroborarea datelor oferite de cercetările mai vechi şi mai recente, printre care şi cele 
prezentate în studiul nostru, ne fac să susţinem însă ipoteza potrivit căreia, alături de ritul, 
predominant, al incineraţiei, practicat, cu precădere, în toată aria şi în toate cele patru faze de 
evoluţie ale culturii Wietenberg, s-a practicat, concomitent, şi ritul inhumaţiei. Acesta din 
urmă se practica, însă, numai în anumite cazuri sau ocazii. El era asociat, se pare, cu o seamă 
de ritualuri speciale, adesea cu caracter de sacrificiu, şi determinat fără îndoială de evenimente 
sau de anumite credinţe şi concepţii magico-religioase. Mobilurile ca şi semnificaţia acestora 
ne scapă sau nu ne sunt încă clare, în actualul stadiu al cercetărilor. 

Fireşte, ni s-ar putea replica faptul că nu în toate necropolele Wietenberg s-au 
descoperit morminte de inhumaţie, ceea ce este adevărat. Dar tot atât de adevărat este şi 
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faptul că, până în prezent, cu excepţia necropolei de la Sibişeni, nici una nu a fost săpată 
exhaustiv. 

Oricum în încercarea de elucidare a complexelor probleme pe care acest gen de 
înmormântare le ridică, va trebui să se ţină seama de poziţia, oarecum periferică, a 
mormintelor de inhumaţie atât în ansamblul necropolelor, cât şi, se pare, al aşezărilor 
Wietenberg în care au fost făcute astfel de descoperiri18 [p. 11]. 

În aceeaşi ordine de idei, ni se pare a nu fi lipsit de semnificaţie nici faptul că 
înmormântări rituale, cu caracter de sacrificiu, constând din unul sau mai multe schelete 
incomplete, ciopârţite, probabil, în prealabil, şi apoi îngropate, uneori aproape îngrămădite, 
în gropi rotunde, de tipul celor folosite în practicarea ritului incineraţiei, au fost descoperite 
în ultimii ani într-o serie de staţiuni rurale dacice, printre care menţionăm, cu titlul informativ, 
pe cele descoperite în ultimii ani la Şura Mică-Râşloave19. Exemplele ar putea fi înmulţite. 
Existenţa lor pare să sugereze faptul că atari rituri şi ritualuri s-au păstrat şi perpetuat, de-a 
lungul secolelor şi au fost practicate – cu anumite prilejuri şi în anumite situaţii speciale şi în 
cadrul comunităţilor tracice nord-dunărene şi apoi a civilizaţiei geto-dace, cristalizată pe 
această bază milenară, până în faza clasică de evoluţie a acesteia din urmă. 

Nu putem încheia fără a sublinia faptul că încadrarea cronologică a necropolei se bazează pe studiul 
tipologico-stilistic al ceramicii. Bine cunoscuta, de acum, lucrare a lui N. Boroffka20, precum şi bogata şi 
completa ilustraţie a materialului ceramic descoperit în necropola de la Sibişeni, ne scutesc de obişnuitele, până 
acum, descrieri ale vaselor şi ornamentelelor caracteristice. Considerând lucrarea şi clasificarea lui Boroffka a 
fi cea mai completă şi exactă, până la această dată, ne vom mărgini să menţionăm analogiile – sau diferenţele 
atunci când există – şi să tragem concluziile ce se impun în legătură cu încadrarea cronologică a necropolei. 
În acelaşi fel vom proceda şi în cazul descoperirilor (ceramice îndeosebi) atâtea câte există, deocamdată, din 
cuprinsul aşezării. 

Studiul evolutiv al formelor şi ornamentelor (precum şi eventuala lor sorginte cultural-cronologică) 
din cuprinsul culturii, respectiv al fazelor sale de evoluţie, rămâne încă o sarcină a cercetărilor viitoare. 

Tot viitorilor cercetători ai problemei le revine şi obligaţia de a încerca să stabilească şi existenţa, 
eventuală, a unor categorii de vase folosite în scopuri exclusive (rar şi) funerare. Poate acest lucru va fi înlesnit 
în viitorul apropiat şi prin continuarea cercetărilor în întinsa aşezare din preajma necropolei de la Sibişeni. 
În acest fel s-ar putea realiza un deziderat al cercetării arheologice româneşti, şi anume acela de a avea, în 
sfârşit, o aşezare Wietenberg şi un cimitir adiacent cercetate exhaustiv”. 
 
1 Cf. G. D. Teutsch, Korbl., I, 1878, p. 94 sqq; K. Horedt, Die Wietenberg-Kultur, în Dacia 
N.S., 4, 1960, p.128 sqq; I. H. Crişan, Necropola de incineraţie aparţinând culturii 
Wietenberg-Sighişoara de la Bistriţa, în M.C.M., 9, 1970, p. 137 sqq; I. Andriţoiu, Cimitirul 
de incineraţie din epoca bronzului de la Deva, în S.C.I.V.A, 1978, p. 251. 
2 Vezi I. H. Crişan, op. cit., p. 144-145; N. Chidioşan, Contribuţii la istoria tracilor timpurii 
din nord-vestul Romaniei. Aşezarea Wietenberg de la Derşida, Muzeul Ţării Crişurilor, 
Oradea, 1980, p. 25; I. Andriţoiu, op. cit., p. 251, nota 22. 
3 Cf. N. Chidioşan, op. cit., p. 25-26. 
4 Idem, ibidem, vezi şi I. Andriţoiu, op. cit., p. 254. 
5 Cf. I. Andriţoiu, op. cit., p. 248. 
6 Cf. N. Chidioşan, op. cit., p. 27 sqq, Fig. 3 şi 4; p. 68-84. Idem. K. Horedt, Problemele 
ceramicii din perioada bronzului evoluat, în Studii şi Comunicări. Muzeul Brukenthal Sibiu, 
13, 1967, p. 138-140. 
7 Cf. I. Andriţoiu, op. cit., p. 254-255, Fig. 6, cu întreaga bibliografie asupra problemei apărută 
până la acea dată (1978). 
8 Vezi, T. Soroceanu, M. Istrate, Faza finală a culturii Wietenberg, în Studii şi Comunicări 
Sibiu, 19, 1975. 
9 Cf. I. Andriţoiu, op. cit., p. 251. 
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10 Cf. K. Horedt, C. Serafin, Die prähistorische Ansiedlung auf dem Wietenberg bei 
Sighişoara - Schässburg, în Antiquitas, 3, Bonn, 1971, p. 74-76, Fig. 59-60. 
11 Vezi I. Andriţoiu, op. cit., p. 251-252, nota 22. 
12 Idem. Ibidem. 
13 Idem. 
14 Vezi, N. Chidioşan, op. cit., p. 25. 
15 Cf. Carol Kacsó, rev. Magazin, nr. 1252, 3 oct. 1981. 
16 Cf . N. Chidioşan, op. cit., p. 26. 
17 Idem. Ibidem. 
18 Cf. I. Andriţoiu, op. cit., p. 251 şi nota 26. 
19 Inf. I. Glodariu. Înmormântările au fost practicate, se pare, tot în zona periferică a aşezării. 
20 În original doar „Nicolas Borofka, …”. Evident, este vorba de lucrarea lui Nikolaus O. 
Boroffka, Die Wietenberg-Kultur. Ein Beitrag zur Erforschung der Bronzezeit in Südoesteuropa. Teil 1-
2, Bonn, 1994. 
 

Anexa 2 
Textul manuscris al datelor despre necropola Wietenberg de la Sibişeni, extras din 

jurnalul de şantier. 
 

„Necropola Wietenberg de la Vinţu de Jos-Sibişeni 
 
Note selective. 
 
Necropola este situată spre marginea unui platou întins denumit „Deasupra Satului”, 

spre nord-est de comuna Sibişeni. 
În imediata apropiere a fost descoperită şi sondată o aşezare aparţinând aceleiaşi 

culturi. 
Prin săpăturile efectuate în cursul anului 1962 au fost dezvelite 40 de morminte. 

Credem că a fost cuprinsă întreaga suprafaţă a cimitirului. 
Majoritatea mormintelor constau din vas-urnă de diferite dimensiuni în care au fost 

depuse resturile cinerare. Majoritatea urnelor care nu au fost atinse de plug aveau câte un vas-
capac, de obicei străchini de mici dimensiuni, aşezat pe urnă în poziţie normală cu fundul în 
jos. Înmormântările s-au făcut, de obicei, în gropi de mici dimensiuni, adâncite până la cca. 
45 cm de la suprafaţa actuală a solului. Partea superioară a unora din urne se găsea la 20 cm. 
Datorită adâncimii mici la care s-au făcut înmormântările, o bună parte din morminte au fost 
deranjate de plug. [p. 2] 

Partea superioară a unora din vasele urnă, inclusiv vasul capac, au fost tăiate şi 
împrăştiate de plug. 

Regula generală, dedusă din observaţiile făcute cu prilejul demontării mormintelor, se 
pare că a fost următoarea: 

– oasele calcinate pe sau spre fundul vasului-urnă. Vasul era depus într-o groapă puţin 
adâncită în sol şi apoi acoperit cu un vas mai mic, de obicei strachină ornamentată cu rol de 
capac. Între resturile scheletului incinerat şi gura vasului rămânea un spaţiu liber, ceea ce a 
putut fi dedus din faptul că la acele morminte care nu au fost deranjate de plug şi s-au spart, 
dar prin efectul de tasare a solului de-a lungul timpului, vasul capac întreg era spart [şi] se afla 
cu partea superioară direct pe resturile de incineraţie, care nu depăşeau de obicei jumătatea 
inferioară a [p. 3] urnei. 

Alte observaţii şi particularităţi în cazul mormintelor M 2 şi 3 pare a fi vorba de o 
înmormântare dublă. Ambele vase (M 2 şi 3) conţineau resturi de oase calcinate. Vasul M 2 
era aşezat, în imediata apropiere, aproape lipit, de vasul M 3. Fundul vasului M 2 se afla la 
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nivelul părţii celei mai bombate a vasului M 3. Lângă fundul şi în afara vasului-urnă M 3, aflat 
la adâncimea de 45 cm de la suprafaţa actuală a solului, au fost găsite fragmente mici, 
sporadice, de oase calcinate şi un ciob. 

Vasele cu nr. 10, 11 şi 12, sunt şi ele grupate, dispuse aproximativ în forma unui 
triunghi. Între vasele M 10 şi 11, la adâncimea de 0,25 m au fost găsite fragmente ceramice 
provenite de la un vas ornamentat. Dacă aceste fragmente nu aparţin unuia din vasele-capac, 
atunci s-ar putea să avem de-a face cu un vas spart ritual (?). 

Vasul M 4 este şi el la numai 10 cm de vasul cu nr. 5. 
NB. Compoziţia uniformă şi culoarea solului (neagră cenuşie) nu ne-a permis [p. 4] să 

desluşim în niciunul din cazuri, să stabilim forma şi dimensiunile gropilor. 
Sub fundul vasului urnă M 13 (la 0,30 m de suprafaţa solului) s-au găsit de asemenea 

câteva oase calcinate, aşezate, probabil, pe fundul gropii, înainte de depunerea urnei. 
NB. Conţinutul câtorva din morminte, împreună cu vasele respective, fiind la mică 

adâncime, au fost atât de răvăşite şi împrăştiate de lucrările agricole, încât nu au putut fi 
adunate. Resturile ce s-ar fi putut, eventual, aduna, erau infime şi de foarte mici dimensiuni. 

Vasul (mormânt?) M 19 spart la adâncimea de 0,20 m de la suprafaţa actuală a solului, 
păstrat doar parţial (probabil atins de lucrările agricole) a fost găsit cu fundul în sus. Nu au 
fost găsite oase calcinate nici sub el şi nici în jurul său. [p. 5] 

Mormântul M 20 constă dintr-un vas mic, ornamentat. Conţinea puţine oase calcinate 
şi nu avea vas-capac. 

Mormântul 21. Mormânt de inhumaţie în poziţie chircită, orientat sud-este–nord-
vest. Picioarele puternic adunate, cu călcâiele aduse până aproape de oasele bazinului. 
Cadavrul a fost culcat pe partea dreaptă. Ambele mâini aduse în faţă ţineau un vas bogat 
ornamentat, cu motive meandrice, tipice pentru cultura Wietenberg. Fragmentele altor două 
vase, foarte probabil sparte ritual, s-au găsit în jurul capului şi a umărului. Sub picioarele 
scheletului s-a găsit o mică lamă de obsidiană. Lama a fost împachetată împreună cu oasele. 

Mormântul M 23, compus dintr-o urnă bine păstrată şi un vas capac (ulcică) căzută 
[p. 6] alături, a fost ridicat „in situ”. 

Între mormintele 23 şi 24 s-au găsit trei fragmente ceramice. Sub ele un fragment de 
os (probabil de animal). În preajma şi la nivelul lor s-au găsit şi câteva oase calcinate. Au fost 
împachetate împreună. 

Mormântul 40. Mormânt dublu, de inhumaţie şi incineraţie. Resturile incineraţiei 
depuse într-o urnă mare, ornamentată sub buză cu un şir de gropiţe. Urna a fost acoperită cu 
o strachină aşezată în poziţie normală cu fundul în jos. Prin tasarea pământului urna şi capacul 
s-au prăbuşit spre interior, astfel cu fundul strachinei-capac a ajuns la nivelul oaselor calcinate. 
Oasele din urnă sunt relativ slab arse şi destul de multe. Alături, în partea de sud-vest, şi puţin 
sub urnă [p. 7] se afla un craniu sfărâmat. La 10 cm distanţă, spre nord, o grămăjoară de oase, 
probabil de la mâini şi picioare, dintre care două „orientate în sus”. 

Resturile de schelet ca şi craniul par să aparţină unui adolescent. Se pare că au fost 
aşezate în aceeaşi groapă cu urna. Baza craniului şi restul oaselor sunt la acelaşi nivel cu fundul 
urnei. 

Groapa pare să fi fost destul de mică, astfel că o parte din oase au fost „ridicate” spre 
burta urnei. N-au fost sprijinite, însă, direct de urnă. 

Craniului îi lipsesc maxilarele. Nu s-a găsit nici măcar un dinte. Se pare că a fost 
înmormântat numai o parte a corpului, în prealabil ciopârţită. [p. 8] 

Mormântul 35. Un craniu de copil, fără maxilare, aşezat pe un fragment de craniu de 
bovideu. Calota craniană în sus ca şi la mormântul M 40. Alături de craniu s-au găsit câteva 
fragmente ceramice rezultate din două vase. Lângă craniu se găsea, de asemenea, o 
grămăjoară de oase, pare-se tot umane. 
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Sub urna mormântului M 38 s-au găsit de asemenea câteva fragmente răzleţe de oase 
calcinate, precum şi câteva fragmente ceramice. 

Situaţie identică sub urna mormântului M 41. 
Mormântul 26 constă dintr-o strachină, păstrată parţial, care nu conţinea oase 

calcinate. Oasele calcinate se aflau sub strachină, aşezate, probabil [p. 9] direct pe fundul 
gropii (ad. 0,30 m). Lângă strachină se aflau câteva fragmente ceramice ce nu aparţin de 
strachina respectivă. Printre oase un fragment de vas bogat ornamentat. 

Lângă urma mormântului M 37, alături şi lipit de urnă, se afla o bucată de os (relativ 
mare), probabil de animal. 
 

Extrase din jurnalul de şantier 
I. Paul” 

 
Anexa 3 
Carte poştală expediată de Tudor Soroceanu către Iuliu Paul, privitor la publicarea 

necropolei Wietenberg de la Sibişeni în Prähistorische Zeitschrift. 
 

„Cluj, 31 Dec, 1984 
 

Mult Stimate d-le Paul! 
 

Sunt autorizat să vă transmit propunerea prof. Hänsel de a publica necropola 
Wietenberg de la Sibişeni în Prähistorische Zeitschrift. E suficient dacă trimiteţi un text 
românesc, fiindcă N. Boroffka îl va traduce, pe lângă faptul că el are ilustraţia şi o va corela 
cu textul (Scrisoarea lui din 4 Dec. 1984). 

În măsura în care credeţi că pot să vă fiu de folos în legătură cu aşteptata necropolă, 
vă rog să-mi scrieţi. Închei dorindu-vă sănătate şi un An Nou fericit, dumneavoastră şi 
familiei dumneavoastră. 

 
Tudor Soroceanu 

 
P.S. Îl puteţi întreba pe d-l Paul jr. în ce măsură îşi mai aduce aminte de situla care era 

vorba să fie restaurată (lucru la care – e posibil – nu aş renunţa). În fond ce mai e nou pe la 
Sibiu acum?” 

 
Explanation of Figures 

 
Fig. 1. Plan of the Bronze Age necropolis at Sibişeni-Deasupra Satului (in black – cremation 

graves, in red – inhumation graves) showing the grave groupings. 
Fig. 2. Inhumation grave 21, Sibişeni necropolis (with the ceramic grave goods) (Iuliu Paul 

archive). 
Fig. 3. Inhumation grave 21, Sibişeni necropolis (with the ceramic grave goods) (drawing) 

(qtd in Paul 1995). 
Fig. 4. Inhumation grave 21, Sibişeni necropolis (photo at the end of the research) (Iuliu 

Paul archive). 
Fig. 5. Ceramic vessels from the grave goods of inhumation grave 21 (M 21) found in the 

Wietenberg necropolis at Sibişeni (qtd in Boroffka 1994 – 1; Paul 1995 – 2; Iuliu 
Paul archive – 3). 



Când din morţi nu mai rămâne decât cenuşa – restitutio Iuliu Paul  

79 

Fig. 6. Ceramic vessels from the grave goods of inhumation grave 21 (M 21) found in the 
Wietenberg necropolis at Sibişeni – drawings by Nicolae Chidioşan (unpublished, 
Muzeul Ţării Crişurilor collections, Oradea). 

Fig. 7. Grave 35, with child’s skull and bones from the necropolis at Sibişeni (Iuliu Paul 
archive). 

Fig. 8. Grave 43 – skull inhumation from the necropolis at Sibişeni (Iuliu Paul archive). 
Fig. 9. Grave 40 (bi-ritual, according to Iuliu Paul) from the necropolis at Sibişeni with the 

two graves, M 40a (inhumation) and M 40b (cremation) (1 - drawing, qtd in Paul 
1995; 2 – photo from Iuliu Paul archive). 

Fig. 10. The two ceramic vessels from cremation grave M 40 (drawings by Boroffka 1994 – 
a and Paul 1995 – b). 

Fig. 11. The first page of Iuliu Paul’s manuscript, Necropola. 
Fig. 12. Page from Iuliu Paul’s manuscript, Necropola, referring to M 40. 
Fig. 13. Page from Iuliu Paul’s manuscript, Necropola, referring to M 40. 
Fig. 14. Page from Iuliu Paul’s manuscript, Necropola. 
Fig. 15. The last page from Iuliu Paul’s manuscript, Necropola. 
Fig. 16–18. Page from Iuliu Paul’s manuscript, Necropola tracică. 
Fig. 19. Postcard from Tudor Soroceanu to Iuliu Paul mentioning the Wietenberg 

necropolis at Sibişeni (Iuliu Paul archive). 
Fig. 20. Simple (1–7) and double (8) Wietenberg cremation graves from the cemetery at 

Sibişeni: M 23 (1), M 24 (2), M 25 (1), M 26 (4), M 28 (3), M 32 - M 33 (8), M 38 
(7), M 39 (6) (Iuliu Paul archive). 

Fig. 21. Double M 4 – M 5 (1–2) and triple M 10 – M 11 – M 12 (3) Wietenberg cremation 
graves from the cemetery at Sibişeni (Iuliu Paul archive). 

Fig. 22. Wietenberg ceramic vessel found in the settlement at Sibişeni-Deasupra Satului. 
(S II/1962) – side (a) and front-view (b) drawing (unpublished). 

Fig. 23. Late Bronze Age ceramic vessel found at Sibişeni-Deasupra Satului (S II/1962) 
(unpublished). 

Fig. 24. Late Bronze Age ceramic vessel from complex 3/1997 at Sibişeni-Deasupra Satului 
(reconstruction, qtd in Andriţoiu et al. 2004). 

Fig. 25. Urn from the Gligoreşti-type grave found at Băcăinţi (qtd in Popa 2011). 
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Fig. 11. Prima pagină a manuscrisului semnat de Iuliu Paul, Necropola 
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Fig. 12. Pagină din manuscrisul semnat de Iuliu Paul, Necropola, 

privitor la M 40 
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Fig. 13. Pagină din manuscrisul semnat de Iuliu Paul, Necropola, 

privitor la M 40 
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Fig. 14. Pagină din manuscrisul semnat de Iuliu Paul, Necropola  
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Fig. 15. Ultima pagină din manuscrisul semnat de Iuliu Paul, Necropola 



Cristian Ioan Popa 

90 

 
Fig. 16. Pagină din manuscrisul semnat de Iuliu Paul, Necropola tracică 
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Fig. 17. Pagină din manuscrisul semnat de Iuliu Paul, Necropola tracică 
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Fig. 18. Pagină din manuscrisul semnat de Iuliu Paul, Necropola tracică 
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Fig. 19. Carte poştală expediată de Tudor Soroceanu lui Iuliu Paul, privitoare la 

chestiunea necropolei Wietenberg de la Sibişeni (arhiva Iuliu Paul) 
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 5       6 
 

 7     8 
Fig. 20. Morminte de incineraţie Wietenberg simple (1-7) şi duble (8) din cimitirul 
de la Sibişeni: M 23 (1), M 24 (2), M 25 (1), M 26 (4), M 28 (3), M 32 - M 33 (8), M 

38 (7), M 39 (6) (arhiva Iuliu Paul) 



Când din morţi nu mai rămâne decât cenuşa – restitutio Iuliu Paul  

95 

 1 
 

 2 
 

 3 
Fig. 21. Morminte de incineraţie Wietenberg duble M 4 - M 5 (1-2) şi triple M 10 - 

M 11 - M 12 (3) din cimitirul de la Sibişeni (arhiva Iuliu Paul) 
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Fig. 22. Vas ceramic Wietenberg din aşezarea de la Sibişeni-Deasupra Satului 

(S II/1962) - desen din lateral (a) şi din faţă (b) (inedit) 
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Fig. 23. Vas ceramic aparţinând bronzului târziu din situl de la 

Sibişeni-Deasupra Satului (S II/1962) (inedit) 
 

 
Fig. 24. Vas ceramic din complexul 3/1997 din bronzul târziu de la Sibişeni-

Deasupra Satului (reconstituit apud Andriţoiu et alii 2004) 
 

 
Fig. 25. Urna mormântului de tip Gligoreşti de la Băcăinţi (apud Popa 2011) 
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