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CELTUL DE TIP TRANSIVANEAN IN BANAT

Banatul, ca zonă geografică, se Încadrează în aliniamentul Mureş�Tisa�Dunăre�ramura vestică a
Carpaţilor Meridionali, delimitată la nord de valea Bistriţei, la vest de culoarul Timiş-Cerna şi la sud de
valea Cernei, ce constituie astfel limita estică a acestei regiuni. Din punct de vedere administrativ,
Banatul încorporează judeţele Timiş, Caraş-Severin şi, numai parţial, Arad şi Mehedinţi'.
Zăcămintele metalifere complexe (Cu, Au, Ag, Pb) din Munţii Aninei, Locvei, Almăjuluil şi
Dognecei' permit dezvoltarea metalurgiei bronzului În acest spaţiu, fapt ilustrat de altfel de cele 46 de
depozite de bronzuri sigure" cuprinse cronologic de la sfârşitul epocii bronzului până în Ha D, la care
mai pot tl adăugate, alături de numeroasele descoperiri izolate, cel puţin alte 4 depozite (Sviniţa, lablaniţa

1, Brădişorul de Jos şi Buchin), considerate tle nesigure, tle având o încadrare cronologică incertă'.
Din cele 46 de depozite, 44 sunt datate în perioada cuprinsă între Bronzul tlnal şi Hallstatlul
timpuriu, respectiv pană În Ha B" ultimele două faze ale Hallstaltului timpuriu nefiind ilustrate prin
depozite. Fragmentul de vas cu protome ornitomorfe pe toartă, aflat În colecţia Muzeului Banatului din
Timişoara, situat la orizontul Stiilfried-Hostomice, poate fi datal undeva În intervalul Ha B,_C5
Fără a lua în discuţie caracterul acestor depozite, ne limităm la a sublinia că se avansează tot mai
mult ideea potrivit căreia aceste depozite ar fi, în cea mai mare parte, depuneri votive efectuate în cadrul
unor practici cultice, dacă nu chiar inventare funerare".
,

In cadrul acestor depozite, una din uneltele de bază şi, totodată, una din cele mai reprezentative
este toporul cu gaură de înmănu�are longitudinală, cunoscut În literatura de specialitate şi sub numele de

ceIt.
Din punct de vedere tipologie, celturile pot tl împărţite În: celturi de tip trnsilvănean, celturi cu
oritlciu concav (cu pisc), alte tipuri de ccit'.
Originea celtului de tip transilvănean nu este foarte clară, dar se pare că tipul provine din Orient,
arhctipul său constituindu-I diilţile cu aripioare ce se suprapun una peste alta. Turnarea În tipare bivalve
este, însă, o inovaţie a meşterilor transilvăneni!\.
Din cele 155 de localităţi cunoscute În anul 1966, în care s-au descoperit celturi de tip
transilvănean, 122 se află În Transilvania (inclusiv Cri�ana şi Banat), lucru ce l-a Îndreptăţit pe Mircea
Rusu să credă că aici s-ar tl născut şi evoluat, la sfâr�itul epocii bronzului, acest tip de topor'.
Primul care numeşte astfel celtul de tip transilvănean, pe baza răspândirii acestuia, este Josef
Hampel, la sfârşitul sec. al-XIX-lealO, urmat mai apoi În 1938 de Marton Roşka". Prima c1asitlcare a fost
elaborată de Mircea Rusu În 1966, acesta deosebind trei variante'2
,

In cadrul celor trei variante (A, B şi C) au fost deosebite mai multe subvariante. Fără a se cunoaşte
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deocamdată prototipul transilvănean din care au derivat aceste variante, apariţia lor bruscă trebuie
explicată prin prisma progreselor tehnice realizate . Variantele reprezintă inovaţ ii ale meşterilor din
diferite atei icre, in căutarea tipului cel mai practic şi mai util, ex plicându-se astfel reducerea greutăţii şi
a

variantelor A.._s. 84_5 şi C1_S \J.
Din punct de vedere cronologic, variantele A,., şi B,.; intră în seria Uriu-Oomăneşti, iar variantele

zvelteţea sporită

A,.> şi B4." mai zvelte şi mai uşoare, in seria Cincu-Suscni' '. Celturile din varianta C au ca prototip pe
cele din varianta A. Ele evoluează într-atat încât variantele C,., devin independente. Celturile din varianta
C, prezintă uneori sub arcadă o gaură ovală sau circulară, probabil pentru cuiul de fixare, iar pe faţa
opusă, la mai multe exemplare, se păstrează o alveolare în formă de sâmbure de migdală, fără vreun rol
practic, ci doar în scop ornamental. Această variantă a fost denumită de Ion Nestor şi Mircea Petrescu
Oâmboviţa"varianta răsăriteană a celtului de tip transilvănean", spre a o deosebi de celturile răsăritene
propriu-zise, mult mai mici şi care au imediat sub arcadă una sau două găuri mici, pentru fixarea lemnului
În gaura de Înmănuşarel'.
Variantele e,., vor forma, la rândul lor, variantele

<;.10

, care, prin formă, ornamentaţie şi alte

trăsături, suferă modificări tehnice de amănunt, dăinuind din Ha AI până în Ha 8" lucru ce denotă că
această formă de celt devine cea mai practică pentru câteva sute de ani. nesuferind modificări notabile,

În afara dimensiunilorl•.
în Banat sunt semnalate celturi Începând din secolul al XIX-lea17, iar în 1903 B6dog Milleker,
într-un repertoriu al descoperirilor de obiecte din metal, aminteşte 128 de eelturi, dintre care 73 sunt
semnalate pe actualul teritoriu românescl'. De-a lungul anilor numărul acestora a sporit, trecând peste
cifra de 170 de exemplare.
Pe baza exemplarelor publicate, lucrarea Îşi propune sii facă o clasificare tipologică, insistând mai
ales asupra tipului transilvănean.
Depozite d� bronzuri aparţinând scriei Uriu-DomăneştilO - Reinecke Bz O - sunt aproape
inexistente în Banat, cu excepţia celui de la Zăgujeni Uud. Caraş-Severin)"; celelalte două, unul
descoperit la Dela (jud. Timiş) şi celălalt la Cornuţel Uud. Caraş-Severin), comportând unele discuţii
privind Încadrarea cronologică. Astfel, datarea depozitului de la Deta oscilează intre seriile Uriu
Domăneşti'(Bz O) şi Cincu-Suseni (Ha AI)21, iar cel de la Cornulel, datat de Mircea Petrescu-Oâmboviţa
in Bz O", este reluat În discuţie de Marian Gumă şi plasat În Ha AI' sau cel puţin Îngropat În această
perioadă"- Acestor 3 depozite, În parte discutabile din punctul de vedere al Încadrării cronologice, li se
adaugă o serie de descoperiri izolate, care pe baza analogiilor se datează În Bz O-Ha A".
Absenţa depozitelor de bronzuri În Banat în etapa Reinecke Bz O poate fi explicată parţial dacă
acceptăm ideea potrivit căreia, în fUllcţie de posibilităţile economice locale şi de resursele naturale, în
unele zone se dezvoltă cu preponderenţă metalurgia (aria culturii Wietenberg Ill), iar în altele
agricultura".
13 lhidem.
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o altă explicaţie ar fi evoluţia paşnică a culturilor Cruceni-Belegis şi 2uto Brdo-Gârla Mare".
Mormintele de la Felnac Qud. Arad), cu piese de bronz tipice culturii tumulare, Încadrate cronologic Între
Bz B, şi Bz D27, ar pleda, în concepţia unor cercetători. în favoarea penetrării culturii tumulare Începând
din Bz C,

(1400 î.e.t1.

) şi chiar pentru influenţe culturale reciproce Între Hiigelgriiberkultur şi Cruceni

Belegis".
Cu excepţia celtului de la Anina, semnalat În mai mliite rânduri în literatura de specialitate" şi
datal Bz D-Ha AlO, nu au fost găsite până aCllm alte exemplare datate sigur În Reinecke Bz D.
Pe baza răspândirii depozitelor de bronzuri aparţinând seriei Cincu-Suseni (Ha A,) s-au contural

5 mari grupări teritoriale de depozite de bronzuri, lina dintre ele fiind în Banatll
Până acum, În cele 29 de depozite descoperite in 23 de localităţi din Banat, se găsesc 97 de eelturi,
din care 60 de exemplare sunt publicate_ Pe baza acestora şi a unui exemplar inedit, descoperit recent la
Jupa", se poate stabili că 31 de celturi sunt de tip transilvănean, predominând variantele B,_,
şi În general varianta C

a

acestui tip. Mai sunt semnalate 17 celturi central-dunărene, l celt ciocan şi l

celt cu aripioa re, În cazul a 13 cclturi nefiind pos i bilă o Încadrare tipologică sigură, din cauza stării lor
•

de conservare. In aceeaşi situaţie se află şi cele două celturi descoperite la Orşova şi la Drencova

(1), cu

o Încadrare cronologică nu tocmai sigură3::;.
Ascunderea depozitelor în Ha A,- În afara ipotezei unor depuneri votive - s-ar putea datora
prezetl\ei unui posibil pericol ce determină marile aşezări fortificate de la Sântana, Corneşti, Frumuşeni,
Drencova, precum şi necropolele plane de incinera!ie Crueeni

-

faza a II-a şi Gai-Arad să-şi înceteze

existenta. Acest pericol se pare că l-a constituit penetrarea grupului Lapuş-Gava", fără a exclude Însă şi
ipote7.a unei migraţii a populaţiei ca urmare a unei calamităţi naturale, ca seceta, de exemplu.
În Ha A" cele 4 depozite descoperite în Banat.. aparţinând seriei Jupalnic-Turia, reliefează clar
un anux de elemente central-dunărene. Astfel, din ccle 22 de celturi, 20 sunt de tip central-dunărean şi
doar un singur exemplar - cel de la Jupalnic - este de tip transilvănean, varianta C,

3'.

Alături de acestea

menţionăm existenţa unui celt-ciocan. Această diferenţă statistică marchează marile prefaceri ce premerg
apariţiei ceramicii canelate şi

a

celei imprimate.

În Ha B" considerată ca fiind inexistentă,

(eli excepţia depozitelor de la Giurgiova şi Arad 1136),

scria Moigrad.Tăuteu (sec. al·X-Iea Î.Hr.) este evidenţiată prin descoperirea altor 3 depozite, toate
Încadrate cronologic În Ha B,: Sichcviţa 1", Timi�oar3 II" şi Liborajdea". În cadrul acestor depozite sunt
semnalate 29 de celtllri. din care 5 sunt de tip transilvănean, Încadrându-se În varianta C (C,- I ex. ; C7-1
cx. ; C,-3 ex. ).
Din punct de vedere cultural, seria Moigrad-Tăuteu se sinc ron i zea ză cu grupul Gava-Mediaş··,
26
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de care este legat şi posibilul depozit

votiv

de la Liborajdea, terminându-se odam cu penetrarea

comunităţilor de tip Gornea-Kalakaca (Bosul a !Il-a), ce provoacă sfârşitul aşezărilor de tip MediaŞ",
Din punct de vedere statistic celturile indică, ca şi depozitele de bronzuri, o scădere vizibilă în fazele
Ha A, şi Ha B" În comparaţie cu numărul ridicat de celturi din Ha A" acest lucru explicându-se fie prin
prisma progreselor făcute în metalurgia fierului-fapt ilustrat de pumnalul de bronz cu miez de fier de la
Tirol, acul cu cap discoidal şi sabia forjată din tier mereoric (probabil) din Banat, considerate ca
aparţinând comunităţilor cu ceramică neagră canelată de

tip Gava-Mediaş42 - fie ca o expresie a stabilităţii

ctno-culturale mai accentuate În comparaţie CII fazele Reinecke Bz D şi Ha A, 2"Celtul de lip transilvănean, expresie a creaţiei meşterilor transilvăneni, va sta la baza celturilor
din fier de mai târziu, care se vor turna În Slovacia44.
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