EPOCA BRONZULUI ÎN JUDETUL
COVA SNA
'
SZEKELY KEKEDY ZSOLT
Dintre cercetările

arheologice şi

istorice

d esfăşurat e

în reg iunea

sud-estică a Transilvaniei, cele privind epoca bronzului şi prima epocă

a fie rului (H allstatt) au constituit în mod p ermanent una din princi
palele preocupă r i ale muzeului din Sf. Gheorg he . Prin urmărirea atentă
a tuturor descoperirilor, pri n sondaje şi săp ă tu ri dezvoltate s-a putut
r econstitui evoluţia arheologica-istorică a celor două etape. Epoca bron

zului corespunde formării grupului tracic, in d ivi dualizaţi arheologic încă

de la începutul

m ile niul ui

II î.e.n.

In cele ce urmează prezentăm unele rezul tate mai im portante ale
noilor cercetări, obţinute în ult im ii ani ; acestea ne dau şi posibilitatea
de a încadra descoperiri mai vechi din judeţul Covasn a , care datorită
lipsei unor da te concludente de ordin cronologic au format obiectul de
discuţie al mai m ultor c erc et ă tori.
După mărturiile arheologice, epoca bronzului a cunoscut în sud-estul
Transilvaniei mai multe etape de dezvoltare, în ca drul unor culturi
deosebite.
Deoarece relatăm asupra unei etape în care s-a dezvoltat metalurgia
bronzului, considerăm necesar a aminti prezenţa unor obiecte de cupru
încă de la sfîrşitul n e oliticului : astfel sînt de menţionat obiectele de
cupru din cultura ariu şd, găsite chiar în aşezarea eponimă 1, toporul din
cupru din aşezarea de l a Reci2 ş.a.
Tîrnăcoapele din cupr u cu braţele în c r uce, proven ite din desco 
periri întîmplătoare sau din aşezări cunoscute, cum este cazul toporului
de la Ariuşd; aparţin culturii Bodrogkeresztur- faza Tiszapolgâr - ; pă
Lrunsă dinspre vest, această cultură aparţine perioadei de tranziţie de
la neolitic la epoca bronzului. La Reci3, (în judeţul Covasna), s-a cercetat
o aşezare a c ulturii B o drogkeresztur;
cronologia ei relativă s-a putut
s tabi li pe baza d es coperiri i din aşezarea de la Cristur (j udeţul Harghita),
unde într-o locuinţă s-au găsit ceram ică Bodrogkeresztur împreună cu
fragmente c eramic e pictate de tip Ariuşd.4
Pentru perioada de tranziţie şi înce putul epocii bronzului, cea mai
veche cultură cunoscută, în regiunea de care ne ocupă m , es te cultura
C o ţof e ni , semnalată pînă acum numai prin descoperiri întîmplătoare.
Dintre descoperirile mai recente, semnalăm mormîntul dublu de la Recis
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şi locuirea Coţofeni din aşezarea Ariuşd de la Malnaş-Băi, pe Platoul de
nisip (Fi.ivenyestet6).6
Mult mai bine cunoscută în regiunea noastră, este cultura Glina
Schneckenberg, care urmează culturii Coţofeni. In afara descoperirilor
întîmplătoare destul de numeroase, au fost cercetate prin săpături ordo
nate mai multe aşezări ale acestei culturi- ca cele de la Zăbala, Ariuşd,
Sînzieni (Perk6) şi Sf. Gheorghe - Ork6 (Piatra de veghe).
Aşezarea de la Zăbala situată pe un grind, întărită cu şanţ şi val,
este considerată fază de început a culturii Schneckenberg ; ea ridică
problema locului de formare a acestei culturi.1 După ultimele cercetări
făcute la Ariuşd, locuirea Schneckenberg de acolo a ocupat numai mar
ginea dinspre nord a aşezării şi corespunde unei faze mature, deplin
formată, bine individualizată a acestei culturi, consemnată în literatura
de specialitate ca Schneckenberg B. Aşezările de la Sînzieni - şi Sf
Gheorghe - Ork6 sînt situate pe promontorii de munte şi au fost întă
rite cu şanţ şi val. Locuirea a fost de mai lungă durată, corespunzînd
fazelor A şi B fapt stabilit pe baza elementelor de ordin tipologie ale
ceramicii si a unor fragmente ceramice Monteoru,a găsite în aşezarea
de la Ork 6.
In ceea ce priveşte ritul de înmormîntare, descoperirile recente de
la Moacşa - Eresteghin şi Sînzieni (judeţul Covasna) au adăugat date
noi şi importante, descoperirilor mai vechi din judeţul Braşov.9
La Moacşa - Eresteghin pe un platou înalt se află 3 tumuli; unul
a fost cercetat de Fr. Lăszl6, iar altul a fost distrus în 1979, prin nive
larea terenului. In mijlocul acestui turnul a fost găsit un mormînt chircit
în cutie de piatră ; lîngă cap a avut depus un vas cu două urechiuşe,
perforate vertical, decorat de la buză pînă la pîntec cu impresiuni făcute
cu şnurul. La Sînzieni s-a descoperit un alt mormînt plan aparţinînd
culturii Schneckenberg, cu scheletul chircit în cutie de piatră, orientat
NV-SE. La cap erau aşezate două vase - "askos". Mormîntul plan de
la Sînzieni este mai timpuriu, aparţinînd fazei Schneckenberg A, iar cel
de la Moacşa-Eresteghin fazei Shneckenberg B.10
.

După cultura Schneckenberg urmează cronologic cultura Ciomortan,
cunoscută deocamdată numai în sud-estul Transilvaniei. Formată pe un
fond cultural Glina-Monteoru, înrudită cu cultura Costişa, aspectul Cio
mortan a avut un rol important în proces ul formării culturii Wieten
berg.11 In afara aşezării eponime, cultura Ciomortan a fost atestată pe
teritoriul judeţului Covasna, la Sîntionlunca şi Poian, unde s-a descoperit
un mormînt.12 După caracterele tipologice şi elementele bogate de decor,
cultura Ciomortan se poate situa în bronzul mijlociu şi paraleliza cu faza
Monteoru I.c.3.
Cultura Wietenberg care domină ca durată şi răspîndire, etapa mij
locie a epocii bronzului ne este cunoscută mai mult prin numeroase
descoperiri întîmplătoare dar şi prin cercetări arheologice sistematice.
Fazele de început şi de sfîrşit ale acestei culturi ne sînt cunos cute din
cercetările făcute la Eliseni şi Simoneşti 13 (judeţul Harghita) aş ezări pe
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Valea Tîrnavei Mari. Iar faza matură deplin dezvoltată a culturii Wie
tenberg a fost identificată la Sf. Gheorghe (Gemvara - Avasalja).14
Descoperirea la Sînzieni a unui mormînt atribuit purtătorilor culturii
mormintelor tumulare, dovedeşte că marea mişcare de populaţii de la
sfîrşitul epocii bronzului, pornită din răsăritul Europei a atins regiunile
Carpaţilor Răsăriteni.15
Etapa de sfîrşit a epocii bronzului este ocupată de cultura Noua,
caracterizată printr-o foarte mare răspîndire, ocupînd în Transilvania şi
Moldova aria culturilor Wietenberg-Monteoru-Costişa, ea înfăţişează
pe plan cultural una din cele mai importante unificări teritoriale ale
tracilor nordici la sfîrşitul epocii bronzului, etapă care face şi trecerea
spre prima epocă a fierului.
Cunoscută pînă de curînd numai prin descoperiri întîmplătoare a
fost cercetată în anii din urmă prin săpături ordonate în aşezările de la
Poian, Ghidfalău şi Peteni. Locuirea din ultima aşezare menţionată apar
ţine fazei timpurii a culturii Noua,16 în timp ce la Ghidfalău17 şi la
Poian s-au deosebit mai multe faze de dezvoltare. Rezultatele cele mai
importante s-au obţinut la Ghidfalău. S-au deosebit mai multe nivele de
locuire, cele timpurii fiind caracterizate de cenuşare, rezultate din arde
rea colibelor, iar cele tîrzii de locuinţe dreptunghiulare cu vetre din
piatră sau lut. La Peteni1B s-au găsit şi fragmente ceramice ale unor forme
foarte evoluate, de aspect hallstattian. Aceste elemente ne fac să consi
derăm că ultima fază a culturii Noua stă la baza dezvoltării primei epoci
a fierului.19
Pe teritoriul judeţului Covasna, au fost descoperite mai multe depo
zite de bronzuri, izolat, în afara aşezărilor, ca cele de la Tg. Secuiesc,
Zagon, Malnaş şi Belin. Ele aparţin epocii bronzului şi primei epoci a
fierului. La Tg. Secuiesc au fost descoperite două depozite de brommri:
primul cuprinde 6 topoare (fig. 1) dintre care numai 1 este cunoscut sub
denumirea de tip ardelenesc (fig. 1/5 ), iar restul de tip cunoscut din
Ungaria - care se află în colecţia Muzeului de istorie al Transilvaniei
(Nr. de inv. 1.1857-1862)20, cel de al doilea se află în colecţia muzeului
Lubomirski din Lwow21 şi cuprinde 2 brăţări (fig. 2), 2 topoare (fig. 3 ) ,
un buzdugan în formă de steag, fragmente din seceri, cuţite şi topoare ;
un disc prevăzut cu o urechiuşe (fig. 4/1-8). Ambele depozite cuprind
piese tîrzii, care le situează cronologic în prima epocă a fierului. Două
topoare din primul depozit îşi au analogii în descoperiri asemănătoare din
aşezările hallstattiene de la Reci22 şi Porumbenii Mari.23
Cel de al doilea depozit cuprinde unele piese mai timpurii obişnuite
în depozitele de la sfîrşitul epocii bronzului, dar împreună cu altele mai
tîrzii - brăţara cu capetele conice şi buzduganul, - din prima epocă a
fierului. O brăţară asemănătoare s-a găsit într-un mormînt la Simeria,24
iar buzduganul sau măciuca stelată este cunoscută tot din această peri
oadă.25 Depozitul II de la Tg. Secuiesc a fost semnalat de T. Sulimirski,
care 1-a încadrat corect în prima vîrstă a fierului.26 Depozitul I de la
Tg. Secuiesc aparţine aceleaşi perioade.27
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Fig. 1
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Primul depozit de bronz de
Tg. Secuiesc

la

Depozitele de bronzuri de la Zagon (descoperite pe locurile numite
Cseremart şi Metehegy) ca şi cel de la Belin cuprind multe piese de har
naşament, care le situează într -o etapă mai tîrzie a primei epoci a
fierului.28

In ceea ce prive şte depozitu l de la Malnaş, încadra t de M. Roska 29
şi de M. Rusu30 în epoca bronzului, după părerea noastră şi acesta apar
ţine tot primei epoci a fierului . V îrful de lance şi vasul de bronz din
acelaşi depozit menţionate mai sus sînt de acelaşi tip cu cele găsite în
depozitul de la Cernat,31 care conţine obiecte din bronz _şi fier.
Din. cele prezentate mai sus reiese că depozitele de obiecte de bronz,

descoperite în că din secolul trecut, au putut fi încadrate corect

crono

logic şi atribuite cultural, datorită des coperirii unor obiecte similare în
aşezările re cent cercetate. După observaţiile noastre aceste depozite se

încadrează în etapele primei epoci a fierului.
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Fig. 3
Topoare de
bronz din depozitul II
de la Tg. Secuiesc

Fig. 2
depozitul

Brăţări din
IL de la Tg.
Secuiesc
-

Fig· 4
Disc şi cuţite
de bronz din depozitul
II de la Tg. Secuiesc
-
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O ultimă observaţie se referă la locul unde au fost lucrate diferite
piese din care sînt alcătuite depozitele de care ne-am ocupat aici. Faptul
că în numeroase depozite sau în aşezări, s-au găsit resturi de bronz sau
fier de la turnătorle, ne face să considerăm metalurgia o activitate locală.
Dealtfel, aceste depozite conţin piese care din punct de vedere tipologie
caracterizează spaţiul carpato-dunărean de locuire a tr acilo r nordici.
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Extract
The author resums up the results of the reseurchs from the Bronz-Age in the South -

East T ran silv ania ; he also prcsents the deposits from this period f au nd in Covasna region whose
archeological chro n o logy is very difficult to establisch for the lach o f suitable data.

