
Zsolt SZÉKELY

UUnneellee pprroobblleemmee aallee eeppoocciiii
bbrroonnzzuulluuii ttâârrzziiuu îînn ssuudd--eessttuull
TTrraannssiillvvaanniieeii

(Rezumat)
În urma cercetãrilor arheologice între -
prin se pe teritoriul judeþelor Covasna ºi
Harghita, timp de mai bine de un deceniu,
s-a adunat un imens volum de material
din epoca bronzului târziu. În perioada
mijlocie a epocii bronzului cultura
Wietenberg a intrat în contact în aceastã
regiune cu unele elemente ale culturii Tei,
pe care le absoarbe, ºi respinge pãtrun-
derea grupului cultural Monteoru. Sãpã -
turile executate la Eliseni, Simo neº ti,
Turia au adus argumente incontestabile
cã avem de-a face cu o altã culturã inde-
pendentã din epoca bronzului, care se
încadreazã între culturile Schneckenberg
ºi Wietenberg ºi care a contribuit, pe
lângã alte influenþe culturale, la formarea
acestei ultime culturi. Pentru faza de
început ºi cea finalã a culturii Wieten berg
au furnizat date importante sãpãturile de
la Nicoleni, Miercurea Ciuc, Eliseni,
ªimoneºti, Turia. Tot acestei pe rioa de
târzii a epocii bronzului aparþine ºi
necropola de incineraþie în urne, des co pe -
ritã la Turia, precum ºi cetatea Turiei, o
cetate cu val ºi ºanþ de pãmânt, care se
încadreazã în grupul cetãþilor de tip
„Schlackenwall”, cunoscute în vestul
Tran silvaniei din perioada pãtrunderii
purtãtorilor culturii mormintelor tumulare
în sud-estul Transilvaniei. Tot în etapa
finalã, sau în perioada de trecere de la cul-

tura Wietenberg la cultura Noua, se
încadreazã ºi inventarul unui bordei,
descoperit la Turia. Pe baza unor noi
descoperiri, fãcute la capãtul municipiu-
lui Sf. Gheorghe, cartierul Simeria Veche
ºi a materialului de la Ghidfalãu, se poate
spune cã nu fazele I-II ale aºezãrii de la
Reci reprezintã cea mai timpurie perioadã
a Hallstattului în sud-estul Transilvaniei,
ci cultura Gava. Aceste rezultate repre -
zintã noutãþi semnificative cu privire la
epoca bronzului târziu ºi a primei vârste a
fierului în sud-estul Transilvaniei.

În urma cercetãrilor arheologice între-
prinse pe teritoriul judeþelor Covasna ºi Harghita,
timp de mai bine de un deceniu, s-a adunat un
imens volum de material ºi s-au conturat o serie
de aspecte noi ale istoriei strãvechi ale acestor
þinuturi.

Una dintre epocile cele mai mult cer -
cetate în sud-estul Transilvaniei este consideratã
epoca bronzului tracic, al cãrei material cultural
este cunoscut din mai multe descoperiri întâm-
plãtoare ºi din sãpãturi sistematice.

În urmãtoarele rânduri ne vom ocupa cu
unele aspecte ale dezvoltãrii culturilor Wieten -
berg ºi Noua în sud-estul Transilvaniei. Cu pri -
vire la geneza ºi dezvoltarea culturii Wietenberg,
pãrerea specialiºtilor este cã avem de-a face cu o
culturã care s-a format pe un fond cultural
Coþofeni – Schneckenberg, în podiºul Tran sil -
vaniei, ºi dominã acest teritoriu în perioada
mijlocie a epocii bronzului1.

În sud-estul Transilvaniei, aceastã cul-
turã a intrat în contact cu unele elemente ale cul-
turii Tei, pe care le absoarbe ºi respinge pãtrun-
derea grupului cultural Monteoru.

Unii cercetãtori considerã cultura Cio mor -
tan drept o fazã de dezvoltare a culturii Wie ten -
berg2. Sãpãturile executate la Eliseni ºi ªimo -
neºti, în judeþul Harghita ºi la Turia, în judeþul
Covasna, au adus argumente incontestabile cã
avem de-a face cu o altã culturã independentã din
epoca bronzului, care se încadreazã între cul-
turile Schneckenberg ºi Wietenberg, ºi care a
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contribuit, pe lângã alte influenþe culturale, la
formarea acestei ultime culturi3.

Pentru faza de început ºi cea finalã a cul-
turii Wietenberg au furnizat date importante
sãpãturile de la Nicoleni, Miercurea Ciuc, Eliseni
ºi ªimoneºti4, din judeþul Harghita ºi de la Turia,
din judeþul Covasna.

Pe baza unui depozit de obiecte de bronz
de tip Uriu-Domãneºti, a unui ac de bronz cu cap
romboidal, de tip cunoscut de la Medgidia ºi din
depozitul de bronz de la Bãleni, precum ºi a
materialului ceramic descoperit, aºezãrile culturii
Wietenberg de la Miercurea Ciuc ºi ªimoneºti se
încadreazã la sfârºitul epocii bronzului5. Tot
acestei perioade târzii a epocii bronzului aparþine
ºi necropola de incineraþie în urne, descoperitã la
Turia, precum ºi cetatea Turiei, o cetate cu val ºi
ºanþ de pãmânt, situatã pe un promontoriu înalt,
între comuna Turia ºi Bãile Bálványos6 (Figura 2.).
Aceastã cetate se încadreazã în grupul cetãþilor
de tip „Schlackenwall”, cunoscute în vestul
Transilvaniei. Din punct de vedere cronologic,
ce tatea se încadreazã în perioada pãtrunderii
purtãtorilor culturii mormintelor tumulare în sud-
estul Transilvaniei, culturã reprezentatã prin
mormântul descoperit la Sînzieni7.

Tot în etapa finalã, sau în perioada de trecere
de la cultura Wietenberg la cultura Noua, se
încadreazã ºi inventarul unui bordei, descoperit la
Turia. Materialul ceramic descoperit în aceastã
locuinþã conþine vase ºi fragmente de vase, care au
elemente de decor din faza finalã a culturii
Wietenberg, dar ºi din faza de început a culturii Noua.

Pe locul denumit „Judeþ”, pe o terasã
ridicatã a pârâului Turia, la capãtul nord-estic al
comunei a fost descoperitã o altã locuinþã de
suprafaþã de tip Noua, în vecinãtatea necropolei
de incineraþie în urne, aparþinând culturii Wie ten -
berg. Dimensiunile locuinþei au fost stabilite de
urmele de pari, aceasta fiind de 5 x 4 m. În colþul
nord-estic a fost o vatrã circularã, construitã din
pietre mari (Figura 2.). Inventarul constã dintr-un
vas-borcan, sub buzã decorat cu brâu alveolat
(Figura 2/1.), strãchini cu toarte supraînãlþate cu
butoni. O valvã de tipar fragmentar a servit la
turnarea acului de bronz. Pe baza inventarului

descoperit, locuinþa aparþine unei faze în plinã
dezvoltare a culturii Noua.

Butonul de os, descoperit într-o aºezare
de cultura Noua, la Tg. Secuiesc, ridicã problema
influenþelor miceniene în Transilvania, pe care le
gãsim ºi în materialul culturii Wietenberg, care
are multe legãturi cu cultura Noua8.

La Ghidfalãu, judeþul Covasna, pe o
terasã a Oltului a fost descoperitã o aºezare cu
trei nivele de locuire. În nivelul de mijloc
locuinþa a avut forma dreptunghiularã, lutuiala
podelei fiind aºezatã pe bârne. Urme de pari nu
au fost observate. În cel de-al treilea strat, cel de
sus, au fost depistate mai multe vetre, construite
din pietre, dar forma locuinþei nu s-a putut stabili.
Aceste vetre de la Ghidfalãu sunt contemporane
cu locuinþa de cultura Noua de la Turia, care are
suprafaþa delimitatã de pari ºi o vatrã fãcutã din
pietre în colþul estic. Dupã materialul descoperit
se pare cã aparþine într-o fazã târzie, sau chiar
ultima a culturii Noua.

Pe baza unor noi descoperiri, fãcute la
capãtul municipiului Sf. Gheorghe, cartierul
Simeria Veche (Figura 3/2.) ºi a materialului de
la Ghidfalãu, se poate spune cã nu fazele I-II ale
aºezãrii de la Reci reprezintã cea mai timpurie
perioadã a Hallstattului în sud-estul Transilvaniei
(Figura 3/3-4.), ci cultura Gava.

La Sf. Gheorghe ºi la Ghidfalãu au fost
descoperite aºezãri care aparþin culturii Gava9.
Vestigii ale acestei culturi au fost gãsite ºi la
Turia, pe locul denumit „Telek”, unde, într-o
groapã, deranjatã de o altã groapã din epoca feu-
dalã, au fost gãsite fragmente de vase, care
aparþin culturii Gava.

Din cele relatate mai sus, reiese cã în
sud-estul Transilvaniei au fost atestate fazele de
început ºi de sfârºit ale dezvoltãrii culturilor
Wietenberg ºi Noua. Necropola de incineraþie în
urne, descoperitã la Turia, reprezintã o fazã de
dezvoltare târzie, poate ultima, a culturii
Wietenberg10.

La Nicoleni, judeþul Harghita ºi la Turia,
judeþul Covasna, au fost depistate vestigii care
atestã faza de trecere la cultura Noua. Des -
coperirile de la Sf. Gheorghe ºi Ghidfalãu au
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dovedit prezenþa culturii Gava în sud-estul
Transilvaniei, fapt care atestã cã cea mai tim-
purie fazã a primei vârste a fierului (Hallstatt), în
sud-estul Transilvaniei, o reprezintã cultura Gava
ºi nu aºezarea de la Reci, faza I. ºi II. Aceste
rezultate, obþinute în urma cercetãrilor executate
în ultimii ani, ridicã o mulþime de probleme cu
privire la epoca bronzului târziu ºi a primei
vârste a fierului în sud-estul Transilvaniei.

Pentru rezolvarea acestor probleme mult
discutate, considerãm cã informaþiile noastre
sunt încã insuficiente ºi sunt necesare mai multe
sãpãturi sistematice ºi tratarea problemelor în
contextul culturilor din regiunile învecinate.
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DDééllkkeelleett--EErrddééllyy kkééssõõ bbrroonnzzkkoorrii
ffeejjllõõddéésséénneekk eeggyyeess kkéérrddéésseeiirrõõll
(Kivonat)

Az el múlt év ti ze dek ku ta tá si ered mé nyei
nyo mán új ele mek kel gaz da go dott Dél ke let-Er -
dély ké sõ bronz ko ri kro no ló gi á ja. A bronz kor kö -
ze pén a Wietenbergi kul tú ra kap cso lat ba ke rül
ezen a vi dé ken a Tei kul tú ra bi zo nyos ele me i vel,
ame lye ket ma gá ba ol vaszt, ugyan ak kor meg aka -
dá lyoz za a Monteoru mû velt ség hor do zó i nak a
be tö ré sét.

A Har gi ta me gyei Székelyszenterzsé beten
és Siménfalván vég zett ása tá sok, va la mint a
Kovászna me gyei Tor ján fel tárt le le tek azt bi zo -
nyít ják, hogy a Csomortáni mû velt ség a
Schnecken bergi és a Wietenbergi kul tú rák kö zé
éke lõ dik be, és más kultúrhatások mel lett hoz zá já -
rult a Wietenbergi kul tú ra ki ala ku lá sá hoz, amely -
nek a kez de ti és a vég sõ fej lõ dé si sza ka szát kép vi -
se lik a székelyszentmiklósi, csík sze re dai, székely-
szent er zsébeti, siménfalvi és tor jai le le tek. Szin tén
a ké sõ bronz kor ból va ló egy ur na sí ros, ham vasz tá -
sos te me tõ Tor já ról, va la mint a Tor ja vá ra, ame lyet
föld há nyás sal és vé dõ árok kal lát tak el. Ez a vár az
Er dély nyu ga ti ré szén is mert „Schlackenwall” tí -
pu sú erõ dít mé nyek leg ke le tibb kép vi se lõ je, és idõ -
ren di sor rend ben a ha lom sí ros kul tú ra hor do zó i nak
Dél ke let-Er dély be va ló be tö ré sé vel esik egy be.
Tor ján nem rég elõ ke rült egy ké sõ bronz ko ri la kó -
ház, amely nek ke rá mia anya ga rész ben a
Wietenbergi, rész ben pe dig a Noua kul tú rá ra jel -
lem zõ ele me ket tar tal maz. Sep si szent györgy ha tá -
rá ban, az ún. „Cse me te kert ben” és Gidófalván a
Gáva kul tú rát kép vi se lõ ke rá mia ke rült elõ, ami azt
bi zo nyít ja, hogy Dél ke let-Er dély ben a ko ra vas kor
leg ko ráb bi sza ka szát nem a Rét yen elõ ke rült te le -
pü lés I. és II. sza ka sza, ha nem a Gáva kul tú ra kép -
vi se li. Ezek a ku ta tá sok meg vál toz tat ják e vi dék
ké sõ bronz ko ri, va la mint ko ra vas ko ri kro no ló gi ai
fej lõ dé sé rõl ko ráb ban ki ala kult is me re te in ket.

SSoommee AAssppeeccttss ooff tthhee LLaattee BBrroonnzzee
AAggee iinn SSoouutthh--EEaasstteerrnn
TTrraannssyyllvvaanniiaa
(Abstract)

According to the results of the systematic
archaeological investigations effected during the
last decades in South-Eastern Transylvania, the
principal cultures of the early and middle Bronze
Age were identified. In the middle of the Bronze
Age the Wietenberg culture developed; the Noua
culture belongs to the period of transition from
the Bronze Age to the first Age of the Iron.
About the final stage of the Wietenberg culture
we can say that the settlements from ªimoneºti

175



and Nicoleni in the valley of the river Târnava
Mare and from the Miercurea-Ciuc, in the Olt
valley, and settlement from Turia in the valley of
the river Râul Negru supply important informa-
tion. The ceramics material discovered in these
settlements, especially from Nicoleni, represent
the final stage of the Noua culture. In the settle-
ment situated at Turia (Covasna County), on the
left bank of Turia brook, a hut with a rich ceram-
ics material was uncovered in which, near some
fragments of vessels, beloging to the Wietenberg
culture, – the leader type is represented by some
vessels with upward pointing band handles with
a knob. The hut has a rectangular form, with a

trace of club pale, and with a round fireplace
maked on stone. The settlement – after the
ceramics material - represents an advanced stage
of Noua culture. At Sf. Gheorghe, near the town,
and at Ghidfalãu were discovered the settlements
of the Gáva cultures. Thus we can say that in
South-Eastern Transylvania the first stage of the
First Iron Age is not represented by the dis-
coveres from Reci, 1st and 2nd stages, but by the
Gáva culture. After this summary presentation
we can say that the chronological development of
this region at the end of the Late Bronze Age and
the Beginning of the First Iron Age is an open
problem for the time being.

176 Figura 1. Turia, locuinþã Noua



177Figura 2. Planul cetãþii din epoca bronzului de la Turia



178

1

2

3 4

Figura 3./ 1.Vas din locuinþa Noua de la Turia, 2. Fragmente cu buton de tip Gava de la Sf.
Gheorghe, 3-4. Vase descoperite la Reci.


