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NOI DESCOPERIRI ARHEOLOGICE DIN EPOCA BRONZULUI TÂRZIU
DE LA CERNAT, JUD. COVASNA
numai cel aparţinând epocii medievale timpurii
a fost prelucrat9• Între anii 1968-1970, Haszman
Pal, conducătorul muzeului etnografic din
localitate, cu ocazia lucrărilor agricole efectu
ate pe acest teren, a mai strâns din arătură o
brăţară, o sulă şi un ac de bronz răsucit10•
Aşezarea se află la sud-vest de centrul
comunei, în valea pârâului Cemat. Capătul
vestic al văii este mlăştinos. Această vale şi
împrejurimile ei formează un platou care se
ridică deasupra comunei şi este cunoscută sub
denumirea de ,,Roberttag " (pământul lui
Robert). Partea sudică a platoului formează o
viroagă şi este mai domoală. Pe partea nordică,
cu ocazia unor lucrări agricole, au fost
descoperite mai multe fragmente de vase şi
pietre din vetrele unor locuinţe. O seceră de
bronz, descoperită tot în acest loc, a fost donată
muzeului din Sf. Gheorghe de către descoperi
torul ei, Mâlnâsi Elemer.
În cursul săpăturilor sistematice, pe panta
sudică, denumită Gyiimălcsăs " (La livadă) a
"
fost descoperită o aşezare neolitică aparţinând
culturii Ariuşd. În partea de nord, pe versantul
mai lat al platoului, au fost descoperite resturi
materiale din epoca bronzului, La Tene-ului
dacic şi din a doua jumătate a mileniului 1.
d.Chr. Aşa cum am mai amintit, din aceste
descoperiri, numai materialul aparţinând evu
lui mediu timpuriu a fost prelucrat şi publicat
de către conducătorul şantierului11• Conform
Repertoriului arheologic al judeţului Covasna,
stratul din epoca bronzului aparţine culturilor
Monteoru şi Noua12• Făcând investigaţii în
depozitele muzeului din Sf. Gheorghe, am
reuşit să delimităm materialul ceramic apar
ţinând acestei epoci. Fragmentele ceramice
marcate cu numerele de inventar 17443-17458
conţin unele elemente caracteristice pentru cul
turile Wietenberg, Noua şi Monteoru.
Acest material ceramic, după compoziţia
pastei şi a tehnicii de ardere, are două aspecte:
a) ceramică semigrosieră, cu suprafaţa caro
dată, cu lustrui pierdut;
b) ceramică fină, acoperită cu slip şi sup

Epoca bronzului mijlociu şi cel târziu, pre
cum şi perioada de tranziţie spre Hallstatt, în
sud-estul Transilvaniei, în a doua jumătate a
secolului XX, a fost cercetată în mai multe
aşezări deschise şi patru fortificaţiP. Vestigii ale
culturii Wietenberg au fost semnalate în 33 de
puncte2, ale culturii Monteoru în 7 puncte, ale
perioadei de tranziţie, fără specificarea culturii,
în 23 de puncte, iar ale culturii Noua în 22 de
puncte. În ciuda acestui mare număr de desco
periri, sfârşitul epocii bronzului şi perioada de
tranziţie la prima vârstă a fierului, din punct de
vedere cronologic este departe de a fi elucidae.
Datorită faptului că nu cunoaştem evoluţia
internă a culturii Wietenberg în cadrul unei sin
gure aşezări, nu se poate face un tabel tipolo
gie al ceramicii, bazat pe o stratigrafie clară a
acestei culturi. Aşezarea de la Albiş, corn.
Cernat, cu un strat de cultură deosebit de gros,
ar putea oferi o stratigrafie concludentă pentru
elucidarea acestei probleme4•
Descoperirile Monteoru din aria intracarpa
tică aparţin primelor două etape şi ultimelor
două ale acestei culturi. Din fazele timpurii
(M.IC4-M.IC3) au fost descoperite numai
fragmente ceramice, iar din fazele târzii sunt
cunoscute numai ceşcuţe, care indică prove
nienţa lor din morminte5• Datorită faptului că
nu avem nici un nivel de locuire propriu al cul
turii Monteoru în toată aria de răspândire a
descoperirilor semnalate în sud-estul Transil
vaniei, prezenţa acestora a fost considerată de
unii cercetători, ca fiind rezultat al unor relaţii
cu caracter paşnic, ca daruri intertribale sau
matrimoniale6•
În cadrul mai multor aşezări ale culturilor
Wietenberg şi Noua, materialul ceramic carac
teristic acestor manifestări culturale apare
împreună şi amestecat'.
Intre anii 1962-1965, muzeul din Sfântu
Gheorghe a efectuat săpături arheologice sis
tematice la Cemat, în punctul denumit Robert
ta('. Cu această ocazie a fost cercetată o aşe
zare antică din mai multe perioade. Prima
aparţine culturii Ariuşd-Cucuteni, a doua epo
cii bronzu lui, culturile Wietcnberg, Mon t eom
�i Noua, următoarea La Thnc-ului dacic, iar
ultima, epocii nu.:dicvale t im pu rii , sec.V-VI .
Din totali lalt:a acestui material descopcril,

rafata lustruită.
Pasta cera mi di est�,; în general fină sau aspră,
cu nisip mărunt sau fin şi este arsă mai frecvent
de culoare roşie, brun-cenuşie, sură şi neagră.
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Cu toate că materialul ceramic descoperit
este fragmentar, se pot distinge unele forme şi
elemente de decor caracteristice acestor culturi.
Ceramica semigrosieră este reprezentată de
mai multe fragmente de vase cu pereţii groşi
(Fig. 1/5-6; III/3), buze drepte, decorate sub
marginea îngroşată spre interior cu împunsături
de degete (Fig. 1!3) sau şiruri de impresiuni în
jurul marginii, îngroşată spre exterior, (Fig. 1!4)
sau sub margine, realizate prin linii vertical
incizate, între două linii paralele (Fig. IU2).
Unele fragmente sunt acoperite cu împunsături
(Fig. IU4) sau cu linii incizate şi împunsături
(Fig. IU5-6; 111!2). Apare şi motivul spiralic, ca
racteristic pentru ultima fază de dezvoltare a
culturii Wietenberg (Fig. 111!1).
Ceramica fină este reprezentată de fragmente de
ceşti cu două toarte supraînălţate deasupra buze�
trase din umăr, care se tennină cu creastă (Fig. 1/2),
formă cunoscută din aşezările culturii Noua 1 de la
Rotbav, jud. Braşov şi Noua II de la lclod, jud Ouj 1J
sau din materialul ceramic al complexului ritual al
culturii Noua de la Brădut.,jud Covasna14• Asemenea
ceşti sunt cunoscute şi din mai multe descoperiri for
tuite din sud-estul li"ansilvanie� de la Imeni15, Sf.
Gheorghe16Şi Tg. Seruiesc17• Ttoartă cu buton (Ftg.
IV/3) de asemenea este caracteristică culturii Noua
1118• Unele dintre aceste toarte însă sunt formate în
formă de şa (Fig. 111.), element caracteristic pentru
cultura Monteoru lb19• Fragmentele din peretele
vaselor sunt decorate cu ornamente liniare, incizate,
caracteristice ceramicii culturii Monteoru şi
Wietenberg. Fragmentele de buze sunt drepte şi
îngroşate spre exterior conform ceramicii culturii
Wietenberg. În afară de acestea întâlnim şi frag
mente de vase cu margine lobată, caracteristice cul
turii Wietenberg (Fig. 11/1, 3).
Materialul litic este reprezentat de un topor
de piatră şlefuit, cu gaură de înmănuşare trans
versală, foarte îngrijit lucrat, jumătatea lui
lipseşte din antichitate (Fig. IV/1).
Din categoria uneltelor de lut amintim o
fusaiolă fragmentară, (Fig. IV/4) şi un vas mic,
fragmentar, folosit pentru turnat metal
(Fig. IV/2).
Materialul osteologie, destul de bogat, con
ţine fragmente de omoplat crestat, cuţite şi stră
pungătoare, caracteristice pentru cultura Noua.

Brăţara din bronz (Fig. V/1), descoperită
ulterior, este formată dintr-o bară cu secţi
une plată, cu capetele răsucite spiralic. Placa
propriu-zisă este decorată în exterior cu linii
incizate paralel pe ambele margini, iar partea
centrală este decorată cu o linie orizontală
incizată în zig-zag. Are lungimea de 18 cm,
lăţimea maximă de 8 mm, iar grosimea de 2
mm. Asemenea brăţări sunt cunoscute din
depozitele de bronzuri din bronzul târziu din
Banaeo (Comuţel, corn. Păltiniş, jud. Caraş
Severin) din centrul Transilvaniei şi din Bihor1•
Cea de-a doua piesă de bronz este o sulă cu
secţiune pătrată (Fig. V/2), are lungimea de 7, 5
cm şi diametru) maxim de 3 mm. Vârful este
ascuţit şi puţin îndoit. Cea mai bună analogie
pentru această piesă o găsim în depozitul de
bronzuri din aşezarea hallstattiană timpurie de
la Taşad, corn. Drăgeşti, jud. Bihor.
Acul torsionat (Fig. V/3) are lungimea de 16
cm, diametrul de 2 mm, şi este rupt în două din
antichitate. Cea mai bună analogie pentru
această piesă o găsim în depozitul de Hallstatt Al
(sec. XII î.Chr.) din Zau de Câmpie, jud. Mureş.
Aceste trei piese de bronz fac parte din cate
goria pieselor izolate de podoabe, cunoscute din
epoca bronzului târziu şi Hallstattul timpuriu.
Datorită faptului că din punct de vedere crono
logic cuprind un interval de timp destul de mare,
culturile Wietenberg, Monteoru, Noua, Hali
staU A, nu putem vorbi despre un depozit, ci
numai despre o continuitate îndelungată de pre
lucrare a bronzului în sud-estul Transilvaniei.
Prin caracteristicile inventarului, aceste piese
prezintă legături atât cu depozitele de bronzuri
din centrul Transilvaniei, cât şi cu cele de la est
şi sud de Carpaţi23•
Datorită faptului că aceste piese au fost
descoperite într-un context de sfârşit de bronz,
culturile Wietenberg târziu, Monteoru şi Noua,
aşezarea de la Cemat-R6berttag aparţine
Bronzului D. Materialul ceramic recoltat se află
în curs de prelucrare. După analiza amănunţită a
acestui material, vom avea repere mai sigure cu
privire la apartenenţa culturală a acestei aşezări.
Şi în timpul epocii bronzului târziu, sud-estul
Transilvaniei a constituit o zonă geografică de
interferenţe şi întrepătrunderi culturale.
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Abstract
New Archaeological Discoveries from the Lasi Bronze Age
from Cernat, Covasna District
The Author presents three recently descovered bronze objects, from the Late Bronze Age settlement from Cemat,

ROberttag (Covasna District). The first one is a bracelet with good analogy in the Late Bronze Age, the second one is an awl,

belongs to the Early Iron Age, and the third is a needle, belongs to the Hallstatt Al. Regarding the chronological position of
this settlement, after the pottery discovered we can say, that it is representative one for the Late Bronze Age, Wietenberg III,
Monteoru and Noua Cultures. The presence of these bronze objects prove, that in this period, in the South-Eastem
Transylvania the metallurgy of bronze has a large continuity.
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