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UNELE ASPECTE ALE CRONbLOGlEI LATENE-ULUI
IN NORD VESTUL ROMÂNIEI

Referitor la Bazinul CarpatOdari'ubian privin'd epoca Latene o cronologie mai adecvată a stabilit-Q I. 'HţirtyaQP pornind de la sisJtemul lui
P. Reinecke2. Unele iHn constatările :sale sînt valabile şi in. prezent. In
urma intensi:filcă·rii cercetărilor, în ultimii ani au fost elaborate noi sisteme cronologiec de L Filifil, 1.-· Tbdotovic 4; atrăgînd '>atenţia asupra fenomene.lor regionale ale. L~t.t;rle:::uYµL · . · . ' . ..·
·· '
Arheologii români, în strînsă coroborare cu rezultatele obţinute în
Europa Cen'trală; pornind de la sistemul cronologic clasic al lui P. Reinecke, au depus şi depun efOrturf pentru cftiarea :unui sist~m cronologic
privind evoluţia cultudi inate.ri<'ţJe.. geto-d~cice nu numai "în ansamblul
ei, ci ţinind seama şi de· aspeetele.şdenomenele regioriaies .. ·
Nl"C'ropolR de- la Plşcolt-:-Nlsipirie8 cu un. numAr ·mare· de morminte (185 de
l"<>mpll'Xf' funerare) prl'ZintA ·Wl .;.interes deC>sebit· în ·această privinţă. Majoritatea
mormintelor conţineau un inventar funerar l;)ogat C'are permite lncadrarea cro11t1!011idl a lor. Pentru stabilirea cronologiei interne a necropolei a fost folosită
metoda combinaţiei, considerind fiecare mormint ca un complex închis. Datorită
faptului ·cA elementele· cele fu.ai sensibile ale inventarului funerar le constituiau
obiectele vestimen~re şi podoabele. C'ombi.naţia tipurilor . s-a bazat, în primul
rln<l, pe fibule şi i)e' brAţărj, la c.are iu;i1 adăugat $padele, umbo de scut, cuţitle,
ek. Pc haza comqiniţţiei 'tipurilor .de .bază au fo.st s~bilite patru oriz'onturi. .
J>rimul orizont. Iriveri.tarul. f@ei:ar al acestOr morminte constă. din fibule de
tip Lat~ne B-Dux timpuriu, brAţări cu ·„steckverschluss~, catarame simple pătrate,
cuţite mari·· de tradiţie hallstattianll: · Ceramica · se compune din elemenite tradi\i.onale locale lucra.te cu min.'a şi cu roata· olari.i.lui (de tip Saniisl.!!.u-Nir) şi din
C'Cramică de factură celtică occidentală: L,iilsenfias·che, vas-situlă, castroane OU
corpul bombat, turtit, strachină pliftă cu ;;dmphalos", 'o olărie de culoare neagră
seu cenuşie închisă, luci'oa5A · cu„asi)ecte metali:ce. Cronologic, acest orizont se poate
plasa la sfirşitul subfazel 'B 1-Kram'er, iar in :cronologie -a.bsolută intre :l50 330-:rno
l.e.n.
·
' · '' · ·
·"
·
· ·
I. Hunyady, Keltak o. K.arpdtmedenceben (Diss Pilim, II, 18) Budapesta 19H.
P. Reinecke, Zifr Kenntnis cler Latene - Denkmăler der Zone nord-wlirts
<kr A/p,·11, fn Festschrift I RGZ, IP· 93-109; Idem, în Mainzer Aufsiitze zur Chro110Iogie der Bronze- und Eizenzeit, Bonn, 1965, p. 8~114.
n J. Filip, KeLtove re st+edni Europe, Praha. 1956.
j
J. TodOr'OViC,. Preistorij6ke .KaT.(lbUTm.G,: l, ~Belgrad, 1972.
. . 5 K. Har.edt;.ln .SCIV~ .24.,:• 197:3fo.i2 1••p. SO.O; ,Mioara .:Turcu, .Geto-dacii din Cîmpia
Munteniei, Bucureşti, 1979, P• 189-,.192,;;, : ...,,:...: ·<
G I. Nemeti, in Tlie Celts in Central Europe, Szekesfehervar, 1974, p. 187-190.
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I. N~METI

Orizontul II. In acest orizont se grupează acele morminte care au inventar
funerar format din: fibule de tip Pauken, de tip Miinsingen timpuriu, diferite
variante ale fibulei de tip Dux, brăţări din bronz cu capetele „în tampon~. br4ţări
masive din bronz cu nodozi·tAţi sau cu „boabe", brAţări tubulare, spade de tip
Silivaş-Hatvanboldog. Ceramica se compune din imitaţiile locale ale formelor clasice celtice precum şi din vase locale de tradiţie hallstattianA. Pe baza cronologiei
relative ,acest orizont se lncadreazA ln subfaza B 2-Kr!imer a Latene-ului timpuriu,
respectiv în prima jumătate a secolului al 111-lea l.e.n.
Orizontul III. Aceste morminte se disting de orizontul anterior prin faptul că,
deşi se rpăstrează anumite elemente a~e
Latene-ului tims>uriu sub formă de
reminiscenţe ca: fibule cu piciorul nelegat de arc, de tip Dux evoluat, fibule cu
două sfere la picior, brăţări şi fibule ornamentate cu spirali ln relief, brăţări cu
semiove multiple, brăţări de sapropelit, acestea slnt asociate adeseori cu obiecte
specifice pentru Latene-ul mijlociu. Credem că acest orizont marchează sflrşitul
Latene-ului timpuriu şi trecerea la Latene--ul mijlociu în cazul necropolei de la
Pişcolt. Cronologic acest orizont se lncadrează in subfaza B 2/C 1-Kramer, respectiY
în a doua jumătate a secol ufui al Iii-lea .1.e:n.
Orizontul IV. Acest orizont cuprinde un număr r~ativ mare de morminte ·cu
inventar funerar compus din: fibule de tip MU.nsingen evoluat, fibule de tip Dux
evoluat, cu piciorul prins de arc, fibule cu „91>turi", fibule mari din fier (schema
Latene C), brăţări de semiove mari, .cingătoare din „opturi", lucrate din .fier şi
ceramică lucrată aproape exclusiv cu roata olarului. Cronologic orizontul IV
face par.te din I.latene Ci. adică aproximativ se încadrează ln secolul al II-iea
i.e.n.
Mormintele din primul orizont nu constituie ln planul orizontal al necropolei
un grup aparte şi se lncadrează organic ln. zona cimitirului care reprezintă faza
Latene-ului timpuriu. lmpreună cu orizonful II aceste morminte ocupă partea
centrală a dunei antice cu tendinţa de a se extinde spre nord şi nord-vest. Orizontul III se grupează mai ales Jn :zona sud-vestică a dunei, formlnd Un grup
aparte cu legături mai strinse spre orizontul IV al 'cimitirului. Orizontul IV se
grupează in ;partea sud-vestici a necropolei, la periJ'erLa dunei antice. In concluzie,
pe planul orizontal al necropolei se. disting două zone m,ai mari .de ~~ormiqtări:
A. Partea centraJ.1 a dunei antice cu extindere spre nord, nord-vest adăpostind orizonturile I şi II;
·
B. Par.tea sud, sud-vestică a dunei antice, cuprin.zlnd orizonturile III· Şi"' IV
ale necropolei.
.
Primele lnmormlntAri ln necropola de Ia Pişcolt-Nisipărie s-au . efedtiat în
zona centrală a dunei antice, la sfti"şitul subfazei B 1-Kriimer a Latene-i.llui timpuriu, iar necropola s-a termlriat pe la lru:"l!putul subfazei CrPittioni, perioada
clnd, mai ales ln nord-vestul ţării' noastte, iau sflrşi·t necropolele de tip I.,atene.
DacA pentru stabldirea cron.ologiei relative. a necropolei inventarul funerar
bogat a furnizat date importante, pentru cronologia absolută nu dispunem de
puncte de sprijin sigure. Incadrarea orizonturilor pe baza cronologiei absolute ·s-a
făcut după datele stabilite penitru Europa ceritr8!1, binetnţeles cu multă nesiguranţă. Pentru o cronologie ·absolutA mai sig1,ll"i nu slnt suficiente numai obieetele
arheologice, ci sint necesare şi informaţii de· altA naturi, ca cele epigrafice sau
izvoare narative istorice referitoare la aceastA zonA geografică.
··
Din descoperirile de tip Latene din nord-vestul României provin citeva obiecte arheologice care, dupl factura 1()1", direct sau inidirect, pot fi legate de lumea
elenistică-greacă.
·
' · ·
··

1. Berveni (jud.· Satu Mare).

In apropierea grajdurilor C.A.P.-ului, la locul numit „Ritul caprei", ln ultimii
ani a fost rede!K:hisă o veche cArAmidirie. Urmărind scoaterea lutului s-a constatat ci an de an au fost deranjate de lucrltori multe complexe arheologice din
diferite perioade istorice: epoca feudali, epoca Latene, sfirşitul epocii. bronzului
şi epoca eneollticl.
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Intre anii 1981-1983, au fost adwia~ de aici numeroase fragmente ceramice
din epoca Latene, s.-a stabilit stratigrafia· verticală a depunerilor din aceastA perioadă, au fost observate şi salvate parţial cîteva complexe arheologice: gropi
menajere şi o locuinţă de tip bordei.
.
.
La marginea cărămidăriei, paralel cu drumul de ţal:"~ ce duce spre „Cetate",
în profil s-a conturat groapa unui bordei, deranjat de lucrAtori, avlnd următoarele
dimensiuni: lăţimea in profil 5,80 m, adlncimea de 1,10 m. (Fig. 1/1). Din groapa
locuinţei a fost dezvelită o mică porţiune (cca 1/4 din suprafaţa iniţiaUi) surprinsa
la adîncimea de 0,95 m în lutllil nederanjat, respectiv un c:oH al bordeiului. Fundul
era bine netezit, avind o depunere subţire (ie nisip fin. Oin conţinutul gropii au
fost salvate numeroase fragmente ceramice şi dteva ustensile din lut.
Ceramica se împarte ln douA categorii principale: vase. lucrate cu roata olarului precum şi puţine fragmente lucrate cu mina Colecţia Şcolii Generale
nr. 1 Carei, inv. 3587-3620.·
·
1. Fragmentele ceramice lucrate cu roata olarulw, provin, ln general din vase
obişnuite de factură celtică.
Au fost reconstituite următoarele forme:
- castroane (Fig. II.3, 4, 7, 8; Il/4.)
- vase mari (Fig. 111/1, 6.)
- vase situle (Fig. 11/6; III/7, 8; IV /3, 4.)
Din această categorie de vase se disting citeva fragmente care se deosebesc
net de ceramica obişnuită de tip Lat~ne din zonă: un fragment de amforă· elenistică şi mai multe fragmente dintr-un vas mai mare (chiUp7), de culoare cără
mizie, lucrată dintr-o pastă fină, bine arsă.· Colecţia Şcolii Generale nr. 1 Carei
nr. inv. 3576-3585. Fig. III/3.
·
Din olăria lucrată cu mina au fost reconstituite unnUoarele forme:·
- o strachină adincă, cu buza uşor trasă spre interior, formă de tradiţie
liallstattiană (Fig. 11/5).
· ·
·
·
- o strachină adincă, cu buza puternic arcuită spre i.nterior, form4 de trac.] i \ i C' hallstattiană (Fig. IV/2).
Din umplutura locuinţei provin şi doul fusaiole plate, tăiate din cioburi
(1"i!l. 1/4, 5, nr. inv. :l783-3784.
.
Stratului de cultură: precu~ şi gropilor menajere le aparţin alte fragmenţe
•·1·rumice similare, douA fusaiole tăiate din cioburi (Fig. I/3; 11/1) şi un fragment
di11tr-un lanţ din fier (Fig. 11/2). Colecţie Şcolii Generale nr. 1 Carei, nr. inv.
:11;21-:1650.
Fragmentul de amforA (Fig. 1/2, nr. inv. 3586) provine din gura vasului, cu
" lonrtll fragmentari!, are o culoare cAr4mizie, este bine ars4. Pe toartă, in cadru
„,·;tl. Pslp nplicat/I o ~tampilă, pl!f<trată fragmentar, avind le,genda pe două rinduri7. J<:stC' o 11mforă cu ştampila din Chersones (Crimeea) HPAK{AEIOY]
.
ACTYN[OMOY]
Reconstituirea s-a făcut după V. V. Boris0-va8, cu aceeaşi dispunere a •legendl'i !ii folosirea lui sigma lunar (= C) la· l>C.rierea astynomului ca tn cazul nostru.
Această cercetătoare apreciază că ştampilele care folosesc. sigma lunar aparţin lui
llJ>AKAEIOS II, datat la sfirşitul secolului al III-iea şi începutul secolului al
11-ll'll i.e.n., şi-l diferenţiaz4 de. omonimul s4u mai timpuriu H'PAKA.EIO:E I
s<Tis cu sigma unghiulară, datat la sflrşitul secolului al IV-iea, lnceputul secolului
111 I Ii-lea i.e.n.9.
H. J. U. Mihlin restrînge cumva datarea V. V. Borisovei. Menţine distincţia
lll'Al<AEIO:E I (= Bonsova, V/4-8) datat hi grupa a II-a la el, respectiv gra111\n ~Pc. IV-III î.e.n.-mijlocul sec. al Iii-lea l.e.n. şi HPAKAElOE II lncadrat de
•·I 111 11rnpa a III-a, respectiv mijlocul şi ultima d~adă a secolului al III-lea
1

Aducem mulţumirile noastre colegilor Livia Brezoianu şi N. Conovici pentru
acordat la încadrarea ştampilei ·şi pentru indic;.aţiile bibliografice.
V. V. Horisova, în NE, 11, 1974, V/9-10, p. 99-124.
Ihi<lr111, p. 114-115, nr. 41--42,

u.lutor11I
H
11

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

74
'î.e.n 10• Tot la 'MihUI'il, folosirea ~ui sigma lunar apare la sfirşi·tul grupei a II-a
şi de ba2A în grupele"1II şi IVll. ·
·
N-am insistat să discutăm datarea iniţială a !lui R. B. Ahmerov care a
constituit obiectul precizărilor şi studiilor ulterioare în cronologia ştampilelor de
Chersones şi care Ia această dată· este prea generală1 2 • R. B. Ahmerov distinge
un HPA}{AElOE îri grupe I:...._II, 320--250; 250-200 te.n. şi un alt HPAKAEIOl:,
'·grupele''III-IV, 200--180; 180-150 .e.n.''La fel apare şi un HPAKAEITOE, care
este scris cu sigmă unghiulară precedat de monarhoi, în grupa a III-a, deci contemporan cu HPAK.\RIO!: I. Dar, făcind reconstituirea după V. V. Sorisova excludem posibilitatea acestui HPAKAEITOC. V ...J. Katz, încadrează această amforă
cu ştampilă KPAKAEIOY îi1 timpul său l (cca 325-275 î.e.n.)1 3 •
beci, opinăm că ştampila în cauză se întregeşte ·cu HPAKAEIO.E şi ar aparţine lui HPAKAEIOS II (cu astynomul srris, deci· clar cu .sigma lunar) şi după
cronologia cea. mai :r:iouă, a. lui. B. J .. U. Mihµn, s-ar putea încadra în gyiupa a
III-a, datată de el între mijlocul - ultima decadă a secoli..:J,ui al Ul-lea î.e.n.
Analogii pentru răspindirea numelui. în ţara noastră putem menţiona de la
Corbu de Sus" (jud. Constanţa), Callatis 1·\ scris cu sigma unghiular şi pare ră e
vorba de HPAKAEIOl: I (varianta hr. 892) şi Mangaliatu.
Ceramica de tip Latene de la Berveni-Cărărnidărie din acest ·complex (locuinţă) pr~cum şi din stratul de cultură este unitară şi aparţine unui orizont
cultural şi cronologic, de tip Latene mijlociu, bine cunoscut din zonă, fiind contemporană cu faza ·~ III-a ş.i a IV-a a necropolei de la Pişcolt 17 • Analogii putem
menţiona de la: necropola şi aşezarea .de la CiumeştilB, necropola de la Sanislău1 9 ,
aşezarea de la Carei-Bobald20, Cămin-Malul Crasnei 21, Căpleni-Malul Crasnei22. etc.
2. Cfu.meşti (comuna Sanislău); jud. Satu Mare.

Jn perimetrul necropolei aflat la grajdurile C.A.P.-ului 24 , după terminarea
s-a descoperit printre alte materiale şi o 7Abală din fier, clasificată
tipologic d.e T. Bader in „tipul grecesc" şi datat intre sftrşitul secolului al IV-iea i.e:n. şi mijlocui secolului al III-iea î.e:n ..
Din necropola de la Ciumeşti, respectiv din mormintul de căpetenie, provin
două cnemide care, ·atit ca formă cit şi ca produs pot proveni eventual din lumea
cercetărilor
şi încadrată

..

B. J. V. Mihlih, ili. VDJ, 2, i979, p. 147-150.
Ibidem, p. 159, tab. VI.
.
12 R. B> Ahmarov, .tn VDJ, 1949, 4, p. 112.
u V. l. Katz, în VDJ, 3, 1979. p. 127~146.
14 M. Irimia, ln Pontica, 13, 1980, p. ·25, nr. '1:
15 M. Gratnatopol, Gh. Poeriaru~Bordea, in Dacia, N.S„ 13, 1969, catalog nr.
890-891.
16 Livia Breioianu, N. Cheluţu-Georgescu, in Pontica, 16, 1983, p. 182, nr. 90.
17 I. Nemeti, Nord-vestul României de la Hallstatt-ul timpuriu pînă la Latene-ul mijlociu - teza de doctorat, 1978.'(manuscris, p. 85).
ts VI. Zirra, Un cimitir celtic în nord-vestul României, &ia Mar-e. J96B; idem,
StComSatu Mare, 4, 1980, pi. IX; XI; XIII; XVI; XVII; XVIII; XX.
19 Idem, in StCom Satu- Mare, 2; 1972, p. 151-192.
20 I. Nemeti, în StCom Satu Mare, 5-6 (1981-1982),
PI. XLVII; XLVIII
1-8.
.:
.
.
'
21 Cercetări de teren, descoperiri incidentale (1. Nemeti Colecţia Şcolii
Generale Nr. 1 Carei).
· - · ·
22 Idem.
.
23 VI. Zirra, op. cit., Baia Mare, 1968; M. Rusu, O. Bandula, Mormîniul unei
căpetenii celtice de la Ciumeşti, Baia Mare, 1970; Idem, în Magazin istoric, 1968,
nr .. 6, p. 45...:...48·; M. Rusu în BerRGK; 50, 1969, p. 268..:..:..300;· I. Nemeti, în Dacia N.S„
19, 1978, · p, 2~3-245; · I. H ... Grişan, · in ·Mamnaţia, 2; 1971; K. Horedt, în SCIV,
24, 1973, 2, p. 299-303.
.
2
~ T. Bader, în SCIVA, 35, 1, 1984, p. 85-90, Fig. 1, 2, :1, fig. 41A 2 •
10

11

0
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i:!recească

elenistid25. Cimitirul celtic ·de la Ci:u.meşti este · data,t în· Latene
B2C 129,
fiind
conte.rnpoNl.n
cu
faza ·a HI-a şi a IV-a; a·., necropolei de
la Pi~colt. Datarea din punct de .vedere tipolQ1!°ic al invent"'lrului funera1: nu corC"Spunde totdeauna cu momentul depunerj~ lui (lngropării) .in mormint. Unele piese
mai rare sau mai import1!nte din .punct' -de, veda-e funcţional pot· fi. moşteni te
sau unele piese nu evoluează din punct de vedere tipologic fiind asociate cu un
inventar mult mai recent. Acest fapt l-am constatat în legăură cu morrnintul de
căpetenie d,-. Ia Ciumeşiti2' şi mai .preg11antin unele mormint~ d-e Ia Pişcolt. In
ace.>t fel, mormîntul de clpetenie de la Ciumeşti ,se . încadrează .perfect în: faza .
de început a necropolei, respectiv tn La~ne B 2 • Datarea zăbalei de fier de aa
Ciumeşti pe baza . tipologiei şi a analogiilor propuse de T. Bader (respectiv
sfirşitul secolului al IV-I.ea î.e.n. şi mijiloaul secolului - al- Jil-lea i,e.n.) ni se> pare
prea timpurie, mai verosimili ar fi O· încadrare rronologică în ultimul sfert al
secolului al III-lea i.e.n.
3. Piscolt -

Nisipărie

(jud. Satu Mare).

în

această necropolă a fost descoperită
tară, ornamentată cu mască umană., Chi.puJ._

o mărgea tub1,1lară. în stare. fragmenuman se repetă de dov.ă ori, !lJBsul şi
urechile sint realizate în relief, iar ochii prin lncrµstare, printr-o ruloare galbenă
sau albă, pe fondul ailbastru al mărgelei. Marginea ci este ornamentată cu un şir
de bobiţe galbene.
·
Analogii pentru aceasUi piesă artistică menţionăm de la Mangaiial8, Buneştin, Bratei3o, Fîntînele-Livada31 , Vac-Kavicsba.nya 32, Mărgelele cu mască umană in complexele mai bine databile apar în Latene Tl 2 s·au în. Latene C. Mărgele
de sticlă cu mască umană, slnt mai frecvente ip zone de con:tac-t cu lumea grecească-elenistică, fiin~ preluate atit de geto-daci. cit şi de celţi.
4. Turulung (jud. Satu Mare)

In anul 1972 la nord-vest de comună a fost descoperit un tezaur monetar din
care au fost salvate 65 de monede. Piesa nr. 65 este· o monedă g-recească, .tetradrahma, emisă la Pergam, de Eumenes Ia cca 260 î.e.n. Tezaurul dade de tip
Huşi-Vovrieşti, mai ales pe baza tetradrahmei menţionate, acceptat anul emi~
siunii in jurul de 260 î.e.n., NI dată „post queril" poate· fi datat· iii. a' doua ju1rn'ita•tP a secolului al 'III-iea î.c>.n .. l'v<>ntu11I la începutul ser.olului· următor 3 ~.
Pentru problemele legate de cronologia epocii 'Latene din· nord'-vestul · României, .prezenţa unui fragment de amforă ştampilată lntr-un complex, credem că
prezintă o importanţă nu numai pentru zona c-ercetată dar şi pentru descoperirile
clin teritoriile limitrofe.
· ,.
·
Dudl acTeptăm încadrarea fragmentului de amforă cle la Berveni după B. I. lJ.
Mihlin ln grupa a III-a, atunci complexul de Latcne de aici trebuie datat la
srtr~it11l secolului al III-ilea i.e.n. fiind contemporan_ cu 1>firşitul fazei a III-a a
11e1Topo!Pi de la Pişrnlt (eyentual începutul fazei a IV-a), ln acest c.az, Latene-ul
~~.
'.10,

M. Rusu, O. Bandula, op. cit., Baia Mare, 1970; fig. 11; M. Rusu, in BerRGK,

I ~l1in, fig. 6.
11

VI. Zidda, în Dacia, N. S„ 15, 1971, p. 190.
l. N"·meti, în Dacia N. S., 19, 1975, p. 245. · ·
~·H C. Preda, Fl. Bârlădeanu, în Pontica, 12,- 1979, ·fig: l/a, b, c:
.
~ 11 V. Bazarciuc, în SCIV A, 34, 3; 1983, fig. 21/23·; Idem, în Materiale şi cercetări
111·11,.„7„0frP, 11 XV-a sesiune anuală de rapoarte, Braşov, 1981, (Bucureşti, 1983), p.
"I I :I. Iii, fli. :1.
"' I 1-1. Cri!)an, în Sargeţia, 10, fig. 5/8.
11
ld„111, ln SCIV, 26, 1, 1975, fig. 3/4.
•• M. Szul>6, A keleti kelta miiveszet, Szekesfehervâr; 1974, fig: 156. ··
" 'I'. -llluler, ln Sesiunea ştiintificd de comunicdri;·:13-l4 dec. Hl74, p. 13; Idem,
ln .'WN, fi, 1117:1, p. 173-174, pl. I/1-12; Idem. in ActaMN; 12; 1975, p. 81; pl. VTI/fi5.
" T. ll11d1•r, ln ActaMN, 12, 1975, p. 84;· ·Alex·. ·SAşiaini, Moneda··· antică în:
''''·""/ ~' n111·t1 ''''"'"' Tlomdnici, Oradea, ·1980, p. 179;
„..
:•
7

:•
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mijlociu din nord-vestul României nu tncepe mai devreme ca ultimul sfert al·
secolului al Iii-lea l.e.n. evoluînd ln plin tn secolul al Ii-lea l.em.
Datarea începutului necropolelor de la Ciumeşti, Sanislău, Curtuişeni de către
unii cercetători pe la sfirşitul secolului al JV-lea ·şi începutul secolului al llI-lea 35 ,
datorită prezenţei ceramicii lucrate cu mina, de tradiţie hallstattiană, olărie foarte
conservatoare, care rămine morfologic aproape neschimbată pe tot parcursul Laterw-ului timpuriu şi mijlociu38, credem că azi trebuie revizuită. mai ales că !Perioada Latene-ului timpuriu este foarte bine acoperită cu fazele I-II ale necropolei de la Pişcolt-Nisipărie."Această nouă viziune, adică acceptarea unei cronologii mai scurte, ar da poate şi o explicaţie istorică sfirşitului brusc al necropolei
celtice din nord-vestul României Ia finele secolului· a[ Ii-lea î.e.n, sau în primele
decenii ale secolului următor, clnd izvoareile literar-istorice ne relatează tot mai
mult despre unele evenimente istorice care prevestesc apariţia pe arena istoriei
a primului stat centralizat, independent dac condus de Burebista31 ; Probabil, sub
presiunea dacilor intercarpatici, această populaţie eterogenă se retrage spre Dunărea mijlocie.
Obiecte de provenienţă greacă-elenistică descoperite în Transilvania în contextul Latene-ului mijlociu se cunosc de Ia Ilişua (fragment dintr-un crater) 311 ,
Cepagi (un cantharos fragmentar) 3 A, Şeica Mică (fragment dintr-un skyphos) 4o.
Bratei-Aţei (o cană elenistică) 41 ,' fragment dintr-io toartă de amforă. cu ştampilă,
descoperit •n condiţii nesigure la Porolissum 42 (de fapt locul de provenienţă e
îndoielnic) şi un fragment de toartă de .amforă rodiană, ştampilat, la Schela
Cladovei 43 • In general, aceste descoperiri de vase au fost datate în Latene-ul mijlociu, respectiv în sec. III-II i.e.n. Din zonele limitrofe amintim cantharosul din
bronz descoperit în cimitirul de la Szob 44 (R. P. Ungară).
·
Prezenţa cantharosului din bronz în contextul unul cimitir celtic a fost pusă
ln legAtură cu expediţia celţilor în Peninsula Bailcanică, infringerea lor de la
Delphi în iarna anului 279 î.e.n. şi reîntoarcerea lor spre nordul Dunării 15 •
In zona Careiului se concentrează un număr relativ mare de descoperiri din
Latene-ul mijlociu, fiind descoperit în această microzonă şi un mormînt dl'osebit,
de căpetenie celtidl, de la Ciume!)ti (Fig. V). Prezenţa obiectelor de or.igine elenistică in această zonă, credem că nu poate să fie intîmplătoare. Ele pot ajunge
ln zona menţionată pe calea schimburilor, dar putem presupune şi o mil'icare de
populaţie, adică aşezarea in această zonă de periferie a cimpiei a unei populaţii
celtice, probabil dintre cei ce s-au reintors din expediţia organizată în Peninsula
Balcanică. O situaţie oarecum similară s-a constatat şi în zonele limitrofe, intre
Criş şi Mureş, unde la începutul Latene-ului C ap.ar noi necropole pe lingă cele
deschise deja in faza anterioară în Latene B 46 •
I. H. Crişan, în Marmaţia, 2, 1971, p, 72-7:1.
I. Nemeti, ln ActaMP, 8, 1984, p. 138.
37 I. H. Crişan, în Burebista şi epoca sa, Bucureşti, l!l77; H. Daicoviciu, in
Dacia de la Burebista la cucerirea romană, Cluj, 1977.
3e VI. Zirra, în The CeUs in Central Europe, Sze'kl'sfehervar, 1974, p. 52.
39 M. Roska, în Kozlemenyek, 4. 1-2, 194-1, P. 35-3li, fig. 8; I. H. Crişan, op. cit.,
fig. 25'17; VI. Zirra. în Indo-European Studies, 4, 1976, pi. XV/4, Idem, în The Celts
in Central Europe, Szekesfehervar, 1974, pi. IB/4.
:o VI. Zirra, în The Celts in Central Europe, HIH. pi. IB'l-3; Idem, în IndoEuropean Studies, 4, 1976, .pl. XV/l, 3.
41 Idem, în The Cclts in Central Europe, pi. IB 5; Indo-European Studies, 4,
"0
3R

1976, pi. XV/7.
42 Al. Culcer, I. Winkler, în ActaMN, 7. 1970, pi. IV /23, 236, p. 546.
' 3 V. Boroneanţ, M. Davidescu. în Apulum, 7, 1968, fig. 6, p. 259.
' 4 M. Szabo, A keltcik nyomdban Magyarorszcigon, Budapesta, 1971, fig. 5.
43 H.
Hubert, Celţii şi civilizaţia celtică, Bucureşti, 1983, p. 295-296; D.
Berciu, Lumea celţilor, Bucureşti, 1970, p. 69.
rn 8. Maraz, în ArcltErt, 104, 1977, 1, p. 56,
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!Pe baza datelor arheologice aceastl stabilire a noilor veniţi se poate plasa
cronologic în ultimul sfert al secolului III l.e.n., care, probabil, aduc cu ei fn
zona Careiului şi obiectele de origine greacA-elenistică. Aceasta ar explica înmulţirea. aşezărilor, deschiderea unei necropole no~ pe Ungă cea existentă la Piş
colt, tocmai la lnceputul Latene-ului miJ.lod\J din această zonli geografic! .
...

Coroborarea datelor arheologice ·cu cele din izvoarele scrise, atît de
lacunare, poate să ne ducă la elaborarea unei cronologii mai nuanţate,
spedfică ·pentru evo1.uţia regională a Latne-ului, mai apropiată de r.eaHtatea istorică şi ·care ne va ajuta la elucidarea unor fenomene istorice, azi
încă greu explicabile.
IOAN NEMETI

EINIGE ASPEKTE DER CHRONOLOGIE DER LATENE-ZEIT
. IN NORDWESTtN RUMXNIENS
(Zusammenfassung)
Im Grăberfeld von Pişcolt wurden vier Stufen festgesetzt: Grăberhorizont I
- datiert in der Latene-Zeit B 1 (350/330-300 v.u.Z.).
Grăberhorizont II datiert in der Latene-Zeit B, (erste Hălfte des III Jahrhunder·ts v.u.Z.).
Grăberhorizont III datiert in der Latene-Zeit B 2/C 1 (in der Zweiten Hălfte
des III. Jahrhunderts v.u.Z.).
Grăberhorizont IV datiert in der Latene-Zeit C 1 (das II. Jahrhundert
v.u.Z.).
.
__ 41
---.··~·-·

~--~

Einige Gegenstănde, die sich mit der griechisch-helleni.stischen Welt zusamentstammen aus den Latene - typischen Entdeckungen in. der Zone
von Carei. Ein in Berveni entdecktes Amphorabruchsti.ick (Abb. 1/2) entstammt aus
Chersones mit dem von V. V. Borisova wiederheraestellten Stempel - HPAKf AEIOY]
ACTYN(OMOY]
von B . .J. U. Mihlin in die IlI. Gruppe (HPAKAEIOC II) eingeordnet und zwischen
dc.>r Mltte und dem Ietzten Jahrzehnt des III. Jahrhunderts v.u.Z. datiel't. Dieses
Amphorabruchsti.ick wurde in einer Wohnung (Abb. 111) mit anderen spezifisch
l.11l1\np C. Gegenstănden entdekt (Abb. 2. 3, 4). Diese Gesamtheit wi;r<l auf EndP
dc.>s III. Jahrhunderts v.u.Z. datiert. In diesem Fall be1inn:t die mittlere Latlme7.rlt Im Nordwesten Rumaniens nicht friiher als im letzten Viertel des III. Jahrhundt>rls v.u.Z. und entfaltet sich ganz im II. Jahrhundert v.u.Z,
Wlr erwăhnen noch andere Gegenstande griechisch-hellenistlscher Herkunft:
Trenzen vom „griechischen" Typ aus Ciumeşti, bronzene Beinschiene aus
dnm l•'lirsten-Grab von Ciumeşti, eine Perle mit menschlicker Gesichtsmaske aus
1·1~1·01\. unei eine Tetradrachme aus der Miinzhorte von Turulung, die im Pergam
""'' 1•:11men.es ungefăhr in 260 v.u.Z. herausgegeben wurde.
I >lrHo Gegenstănde wurden in die Lattne-Zeit B 2 und besonders in die mittlere
I .111.-.11„. :l.t•lt elngeordnet.
I 111 l\l'zil'k um Carei konzentrieren sich in einer Mikrozone ziemlich viele
l•:11tcl11t"k111111"11 (Siedlungen, Grăberfelder) aus d.er Latene-Zelt (Abb. 5). Die Anwe1111nhnll 1lrr Oegenstănde griechisch-hellenistischer Herkunft in diesem Bereich
rrklllrl hid1 wuhri;cheinlich durch die Nlederlassung einer aus dem Feldzug auf
dnr ~11lknnl~d1r.n Halbinsel zurlkkgekehrten ·keltischen Bevolkerung, die bei Delphoi im Wl11l1•r cirs .Tahres 279. v.u.z. besiegt Wurde.
menhăngen,
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Fig . 5. Harta descoperirilor din epoca I,atene - zona Careiului: 1 - Berveni; 2 - Cămin ;
3 - Căpleni; 4 - Carei-Bobald; 5 - Carei-Ritul; 6 - ).foftinu Mic; 7 - Urziceni; 8 - Poieni;
9 - Berea; 10 - Ciumcşti; 11 - Sanislău ; 12 - Horea; 13 - Pişcolt; 14 - Curtuşeni;
5 - Valea lui Mihai; 16 - Ghenei; 17 - Dindeşti; 18 -· Andrid; 19 - Pir; 20- Sălacea
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