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La „Naturhistorisches Museum” din Viena  

se află și„Depozitul de bronzuri antice de la Orăștie” 

deConf. univ. dr. George V Grigore 

Înanul1834 a fostdescoperitîncondițiinecunoscute„Depozitul de 

bronzuri de la Orăștie”, care acum se aflăînprezentla „Naturhistorisches 

Museum” din Viena (Austria).Catalogat ca fiind de acumaprox. 3.000 – 

3.500 de ani, depozitulde bronzuricuprindeprintrealteobiecte„torques”-

uri, brățări de diferitedimensiuni, darși un drug de bronz de 30 

centimetrilungime.Tot în zona Orăștiei (satulVaidei, comunaRomos) a 

fostdescoperitun car votiv cu căldareși 12 protome de lebede-se poate 

face un paralelismcu Carul de la Bujoru(jud. Teleorman) șialte care 

votive din Europa aceleiperioade - ,precumșiuntopor de bronz cu 

manșon.Toateacesteobiecteesteposibilsăfacă parte dintr-un 

singurtezaur(depozit) mai mare șicare cu timpul a fostîmprăștiatîn 

diverse locații.Acestdepozit de bronzuriori a fostdepus ca ofrandăîn mod 

ritualic, oriafăcut parte din inventarulfunerar al uneicăpeteniisaupreot 

din aceavreme. Înanul1876 C. 

GoospublicădescoperireaînținutulOrăștieișia uneifibulede tip „ochelar”, 

mare de 21 centimetri, posibilaparținând de acelașidepozit.(D. Berciu–

înarticolul „Depozitul de bronz de la Orăștie”, apărutîn „Apulum - 

BuletinulMuzeului Regional Alba-Iulia”). 

Din epocabronzuluiși a fierului (4500 î.Hr - sec. I î.Hrs-au 

descoperitnumeroaseartefacteîn zona Orăștieiceconfirmă o 

prezențăumanănumeroasășineîntreruptăpeacestemeleaguri. 

Printreacestedovezi de necontestat se aflăși„Depozitul de bronzuri de la 

Orăștie”, care acum se află la „Naturhistorisches Museum” din Viena 
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(Austria), catalogat ca fiind de acumaprox. 3.000 – 3.500 de anișiavând 

ca număr de inventar No. 34915-34918. 

 
 

 

 

 

Torques-urișibrățări de bronz.Fac parte din „Depozitul de bronzuri de la Orăștie" 

descoperitînanul 1834 șiaflatîn present la „Naturhistorisches Museum" din 

Viena(Austria),undesuntinventariate sub No. 34915-34918. 
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Carul-votiv de bronz(declarant de origineceltică), cu căldareși 12 protome de lebede.A 

fostdescoperitdescoperitîn zona Orăștiei.Înprezent se află la „Naturhistorisches Museum" 

din Viena (Austria).Este posibilsă fi făcut parte dintr-un singurmare deposit de 

bronzuri(împreună cu piesele din „Depozitulde bronzuri de la Orăștie") care cu timpul au 

fostîmprăștiateîndiferitelocații.Simbol al NoiiCreațiicevaveni – tras de 12 lebedealbe - la 

momentulunuisfârșit de lume, el poartăînvasul central ouăleleLedei. 
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Car de bronz de origineceltică cu căldareși 12 protome de lebede.A 

fostdescoperitdescoperitîn zona Orăștiei.Înprezent se află la „Naturhistorisches Museum" 

din Viena (Austria).Este posibilsă fi făcut parte dintr-un singur deposit (împreună cu 

piesele din „Depozitul de bronzuri de la Orăștie") care cu timpul au fostîmprăștiate. 

 


