
ISTORIA CEL ŢILOR îN TRANSILVANIA 

Cercetarea amănunţită a civilizaţiei celtice răsăritene nu a cunoscut o amploare la 
fel de mare precum a celei occidentale. Acest fapt s-a datorat şi tradiţiei naţionale ale 
acestor ţări vest Europene, dintre care multe mai păstrează influenţele "strămoşilor antici". 
Lucrarea de faţă nu are scopul de a investiga un teritoriu atât de vast cum este Europa 
central-estică, ea referindu-se doar la întemeietorii culturii La Time de pe teritoriul 
Transilvaniei (harta 1). 

l . 

Hana 1. Răspândirea celţilor în Europa continentala 

Termenul de epocă La Tene pentru cea de a doua vârstă a fierului apare cel dintâi 
într-o lucrare a lui Hildebrand din 1872, denumită astfel după localitatea cu descoperiri 

, 

celtice, semnalată 'Încă din secolul al XIX-lea din Elveţia. In literatura de specialitate 
occidentală recentă apare un nou termen mai exact, care specifică aspectul de civilizaţie 

, 

arheologică: "latenian". In istoria Europei această epocă este marcată de afirmarea celţilor, 
însă zonal coincide şi cu formarea altor triburi. 

Celtic înseamnă apartenenţa la grupul vorbitorilor de limbă celtică, deci se pune 
accent pe specificul etnic, de aceea încercăm evitarea folosirii acestui termen în cazurile în 
care nu putem deosebi etnicul căruia aparţine un complex S;lU obiect. La cercetătorii de la 
noi din ţară, în ultima perioadă, a apărut tendinţa de a vorbi despre daco-celţi sau celto
daci, înţelegând prin acestea o mixtură a celor două etnii istorice. Deoarece în cazul unor 
descoperiri din Latene-ul transilvănean într-adevăr pot fi surprinse materiale dacice în 
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complexele cel ti ce. credem că acestea ar trebui puse mai degrabă pe seama schimburilor. 
Vasele lucrate cu mâna nu pot fi puse toate pe seama dacilor. în aşezări le celtice din zonele 
limitrofe fiind descoperite în cert context celtic asemenea vase, atribuite acestora din 
urmă [. Totuşi nu excludem posibilitatea unor amestecuri locale de populaţii. mai ales în 
aşezări, cum este cea de la Lancrăm, cu o lungă durată de timp şi cu material mixt, celtic şi 
dacic. dar credem că generalizarea acestui fenomen este nefondată. 

Din nefericire nu dispunem de izvoare literare, pe baza cărora am putea parcurge 
istoria comunităţilor celtice din Transilvania. Putem doar compara unele fenomene locale 
cu cele petrecute în Europa. 

In intervalul dintre 600 şi 500 î.Hr. în occident au loc primele contacte între lumea 
celtică şi cea mediteraneană (greacă şi etruscă). fonnându-se cultura care va marca o nouă 
etapă în istoria Europei. Primele menţionări scrise ale lui Hecateu şi Herodot referitoare la 
KEATOl, sau barbarii de la nord de Massalia. apar în perioada imediat următoare (500 -400 
Î.Hrl, 

Comunităţile din estul continentului încă trăiesc în condiţiile primei vârste a 
fierului. Pentru Transilvania de la sfârşit de secol 5 - început de secol 4 î.Hr., sunt 

semnalate puţine descoperiri. Acestea sunt coiful de la Ocna Mureş. aşezări le de la Vârşolţ, 

Zalău-.. Valea Mâţii" (ambele în judeţul Sălaj) şi Alba Iulia-"Strada Munteniei" (judeţul 

Alba)] 

Sosirea celţilor în Transilvania este precedată de ocuparea Romei în 390/383 Î.Hr 
de tribul Senonilor, intrând astfel în sfera istoriografiei romane antice, marcând începutul 
numeroaselor izvoare literare referitoare la ei. Conduşi de Brennos aceştia porniseră din 
zona Elveţiei. unde piesele celtice din Italia datate în această perioadă îşi găsesc cele mai 
apropiate analogii. 

Nu vom analiza izvoarele literare care povestesc pornirea celţilor pentru a ocupa 
noi teritorii deoarece ele nu se referă la zona tratată. Constatăm doar, că acestea nu sunt 
contestate de descoperirile arheologice, care atestă pe baza noilor necropole plane cu 
morminte nume.roase. o creştere demografică. straturi sociale mai puţin diversificate, 
presupunănd lipsa de pământ, urmată de migrarea spre noi teritorii. 

Nu ne este deci cunoscut fondul local transilvănean peste care sosesc celţii. Această 
populaţie a pornit din zona cisalpină spre nord şi a coborât pe Dunăre (din această perioadă 
datează descoperirile de la Sopron din Ungaria). Apoi au urmat primele infiltrări in 
Transdanubia şi continuarea expansiunii spre est. ajungând in Crişana încă din a doua 

, 

jumătate al secolului 4 î.Hr. In nord-vestul României simbioza dintre purtătorii grupului 
Sanislău-Nir şi celţi este atestată de fonnele ceramice hallstattiene în aşezări le noilor 

, 

veniţi. In aceeaşi perioadă comunităţi le tracice din nordul şi nord-estul Bazinului Carpatic 
nu sunt influenţate de mişcarea de populaţie a cel Ii lor. aceştia din urmă ne ajungând încă în 
acele regiuni4 

Pe baza afirmaţiei lui Trogus Pompeius despre invazia concomitentă a celţilor în 
Italia şi Pannonia, cercetătorul maghiar Szab6 Mikl6s precizează data acesteia în jurul 
anilor 388-387 î.Hr5 Pătrunderea grupurilor celtice în Transilvania a fost plasată de către 
Jean Moreau la sfârşitul secolului 5 î.Hr.. pe când Ion Horaţiu Crişan în legătură cu acest 

1 Nemeti 1988, 110. 
1 Szab6 1971. 72. 
, Popa, Totoianu 2000, 76. 
4 Rustoiu 2002, 62. 
, Szab6 1971, 1 1. 



ISTORIA CEL ŢILOR ÎN TRANSIL VANIA 87 

aspect sublinia anul 350 î.Hr. ca moment al infiitrărilor6 În ultima perioadă cercetătorii 
români încearcă punerea în legătură al ocupării Transilvaniei de către celţi cu data primirii 
soliei acestora de către Alexandru cel Mare în jurul anilor 335/334, undeva la confluenţa 

, 

Moravei cu Dunărea, la bariera imperiului macedonean. In faţa unui regat bine închegat s-a 
presupus retragerea celţilor în Transilvania. 

Principala cale de pătrundere dinspre Câmpia Maghiară pare a fi fost pe Mureş, 
itinerar atestat de fibula descoperită la Pecica, judeţul Arad, datată într-o primă instanţă în 
Lt.A7, mai recent redatată în Lt.B1b8, fiind deci cea mai vestică descoperire timpurie din 
România. 

Cartografierea descoperirilor celtice din Transilvania pare a fi un sprijin destul de 
important atât pentru stabilirea căilor de pătrundere cât şi pentru preferinţele triburilor 
celtice pentru anumite forme de relief cum ar fi podişuri le şi văile râurilor (harta 2). 

Harta 2. Descoperirile celtice din Transilvania 

În opinia lui V. Zirra după sosirea grupurilor celtice în Transilvania de sud, aceştia 
găsesc aici comunităţi puternice de autohtoni, astfel vor avansa spre nord-vest. O altă 
ipoteză a aceluiaşi cercetător era pătrunderea concomitentă pe Someş şi Mureş, aşezându
se în zona de stepă a Transilvaniei unde găsesc o populaţie mai densă9. Cert este faptul că 
noii veniţi sau aşezat în zonele nepopulate de daci, între cele două triburi existând relaţii 
oarecum strânse. Ceramica lucrată cu mâna în context celtic sau a vaselor celtice lucrate la 
roată în cadrul descoperirilor dacice sunt rezultatul acestor contacte intense, frecvente şi 
aparent paşnice. 

După moartea lui Alexandru cel Mare începe epoca mercenariatului celtic în lumea 
elenistică. Este perioada când în urma luptelor dintre romani şi tribul celtic al Senonilor 
(295 şi 280 î.Hr.) scade afluxul transalpinilor în Italia. Tot acum se desfăşoară expediţii le 
spre sud-vest. Principala acţiune cu interferenţe pentru zona cercetată este expediţia spre 

6 Crişan 1974, 55. 
7 DOmer 1972, 149, 154. 
• Rustoiu, Popa 2000,254. 
• Zirra 1967, 108. 
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Tracia şi in regatele diadohilor, incepută în 279 L!lr. şi unnat de trecerea Hellespontului la 
chemarea lui Mithridates al II-lea în 278 î.Hr. In 276 i.Hr. la chemarea lui Ptolemaios 
Philadelphos celţii apar ca mercenari chiar în Egipt. 

Analogiile pieselor din Balcani de după expediţia din 280-)77 î.Hr. se găsesc în 
zona Rinului, Bavaria, Boemia şi Moravia. Deci centrul de putere al invaziei poate fi pus în 
legătură cu aceste zone. Brăţara de bronz cu opt semiove mari de la Isthmos1o, datată pe 
baza cronologiei necropolei de la Pişcolt în Lt.B2b• precum şi alte piese similare unor 
descoperiri celtice transilvănene, evidenţiează legătura celţilor din Transilvania cu zona de 
pornire a expansiunii. De asemenea, celţii din Transilvania au fost implicaţi in operaţiunile 
propriu-zise, fapt reflectat şi prin existenţa ceramicii de factură sau de imitaţie greacă în 
descoperirile datate după expediţie. 

Acţiunile din Balcani, întreprinse într-o primă instanţă de triburile estice, au fost 
unnate de orientarea dunăreană a unei părţi din populaţia celtică central europeană. ceea ce 
V3 duce la separarea Celticii occidentale şi orientalell. În Galia sunt atestate primele 
emisiuni monetare. pe când în ceea ce priveşte estul Europei se fac simţite unnările 
incursiuni lor balcanice asupra culturii materiale, cum ar fi apariţia unor artefacte de 

• 

influenţă tracică. In unna creşterii importanţei elementului celtic. Celtica dunăreană se 
consolidează. În Transdanubia arheologia a smprins o mixare a cel ţi lor şi pannono-illirilor. 
respectiv a sciţilor. în Câmpia Tisei. Apar centre de putere cu toponimie specitică, precum 
Potaissa. Arrutum. Noviodunum. Aliobrix sau Carrodunum". Grupul Scordiscilor, condus 
de Bathanatos s-a stabilit între Drava şi Sava. Este perioada pennanentelor mişcări de 
comunităţi şi pentru Transilvania. Migrarea populaţiei prezente de mai mult timp sau 
stabilirell unor grupuri de noi veniţi este atestată prin creşterea cantitativă a descoperirilor 
datate în Lt.B1 şi Lt.C,13 

După 225 î.Hr. în unna conflictelor între romani şi tribul Boiilor, aceştia din urmă 
• 

se retrag în Elveţia. In 193 după înfrângerea definitiva în nordul Italiei. Boii vor apare şi se 
• 

vor stabilii în Bazinul Carpatic până la expansiunea regatului dac sub Burebista. In 210 
Î.Hr. regatul celtic Tylis din Tracia cade, unnat de înfrângerea galaţilor de câtre Eumenes 

• 

din 184 î.Hr. In ciuda înfrângerilor celţii rămân un factor de nelinişte pentru Grecia şi Asia 
Mică. Din 250 î.Hr. datează primele emisiuni monetare din estul lumii celtice. apărute sub 
influenţă greacă. Scordiscii din zona Belgradului vor invada Macedonia în anul 141 î.Hr. 

A doua jumătate al secolului 2 î.Hr. este perioada afinnării romane tot mai 
puternice. Este perioada acelor schimbări pentru Transilvania care vor pune capăt stăpânirii 

• • 

celtice. In 133 i.Hr. începe expansiunea romană spre zonele celtiberilor. Inaintarea spre 
Hispania şi in sudul Galiei va avea loc în jurul anului 120 î.Hr. Tot acum vor înainta din 
zona Danemarcei populaţiile gennanice, precum Cimbrii, ameninţănd Bavaria, Boemia de 
sud, adică zona Boiilor, care vor rezista până în secolul unnător, din care datează primele 

• • 

emisiuni monetare ale acestora. In 114 Cimbrii ajung şi în interiorul Bazinului Carpatic. In 
Galia şi centrul Europei acum începe perioada oppidană, pusă de unii pe seama primelor 
invazii ale triburilor gennanice, pe când alţi cercetători caută geneza urbanismului celtic 
într-o evolutie interioară a societăti. Pentru zona cercetată de către noi această perioadă 

. , 
lipseştel •. Dacă pentru unele teritorii Ll.C1 şi Lt.D înseamnă sfârşitul prezenţei civilizaţiei 

JO Kriimer 1961, 32. fig. 3. pl. 15! 1-2. 
Il Szab6 1971, 72. 
" Crişan 1980,926. 
l' R . "DO? 6' . usto!U _ _. J . 
IJ Zirra 1997. 110. 
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celtice. pentru altele. precum Britania constituie începutul unei noi perioade prin invazia 
triburilor Belgiilor. 

Pentru Transilvania. începutul de LI.C2 Înseamnă Încetarea bruscă al necropolelorl,. 
pusă pe seama migraţiei unei aristocraţii războinice de la sud de Carpaţi, probabil din zona 
Dunării oltene, care ar fi putut pune capăt dominaţiei celtice din zona intra-carpaticăI6. 
Descoperirile celtice încetează o dată cu sfârşitul LI.CI. Este vorba despre o părăsire 

• 

grabnică a teritoriului de către aceste triburi, care nu lasă În urmă tezaure. In privinţa 
acestui aspect situalia arheologică de dincolo de Tisa este diferită, aici în urma conflictelor 
cu Burebista purtat de un nou val al celţilor. sau găsit tezaurele acestora pe Dunăre, de la 
Budapesta până la Vienal7 Data părăsirii spaţiului intra-carpatic poate fi greu stabilită. 
Deşi Jan Filip data aparilia civilizaţiei cel ti ce urbane în anul 120 î.Hr.. în rândul 
cercetătorilor Celticii central europene a apărut tendinta ridicării cronologiei oppida pentru 
Bazinul Carpatic cu începere de la 175 LHr. Cum În Transilvania nu s-a format această 
cultură a oraşelor celtice. specifice centrului şi vestului Europei, fiind perioada de 
dezvoltare a dacilor. plecarea primilor s-a petrecut înainte de cel de al treilea deceniu al 
secolului 2 î.Hr. Deşi multă vreme se susţinea teza asimilării cellilor de către dacii 
autohtoni. În lumina noilor descoperiri şi examinări din ultimele decenii. precum şi prin 
schimbarea modelului istoriografic roman. această idee a fost abandonată de majoritatea 
cercetătorilor. 

Relaţiile dintre triburile celtice intracarpatice şi cele extracarpatice sunt foarte vag 
documentate. Pentru teritoriile din afara arcului Carpatic. este atestată prezenţa vremdnică. 
lâră stabilitate a unor mici grupuri celtice, piesele specifice acestora provenind mai mult 
din relaţiile comercia!els Astfel spre est. în complexele culturii Poieneşti-Lukaşevka au 
fost identiticate 13 puncte cu descoperiri de ceramică cu grafit (Boroseşti. Botoşana. 
Goroşova etc.)19. Aceste descoperiri a vaselor cu grafit în pastă nu depăşesc linia Prutului. 
iar cele de la sud de Carpaţi sunt importuri scordisce2o ŢOI în cadrul aceleiaşi culturi 
atribuită bastamilor, la Lukaşevka Il a fost dezvelit un idol care purta pe gât un torques 

celtic2l. Mai aproape, la Oniceni. zona Neam!ului. s-a descoperit un depozit de unelte 
agricole, printre care şi brăzdarc de fier de tip celtic22, unelte neîmâlnite în descoperirile 
transilvănene. Depozitul se află în apropierea unei aşezări dacice din secolele I î.Hr. şi 1. 

d.Hr.. astfel uneltele par a fi mai degrabă pradă de război sau achiziţii comerciale, dar nici 
de cum nu atestă prezenţa unor grupuri celtice, care nu trec spre est linia Carpaţilor. 

Situaţia diferă în cazul zonelor aflate la sud şi sud-vest de Transilvania. unde în 
timpul expansiunii celţilor s-au stabilit Scordiscii. Conexiunea relaţiilor politice. 
comerciale sau spirituale ale celor două comunităţi sunt datoria viitoarelor cercetări. De 
acum putem face unele aprecieri referitoare la similitudini sau schimburi comerciale, cum 
ar fi cazul lanJului de fier descoperit la Corlatele, care seamănă cu lanţurile transilvănene 
cu verigi în opturi şi decorate cu pandantive, fiind podoabe feminine. încadrate În tipul 2-

"Crişan-RuSloiu-Palk6 1995, 38. 

16 Rusloiu 2002, 56. 
"Macrea 1956. 125. 
18 Krula 2001. 105. 
19 RUSIOiu 1992, 143; 1993. 132.1; Tkaciuk 1994.231; Rusroiu, Popa 2000. 253. 

20 RuSIOiu. Popa 2000, 253 . .  
21 lkaciuk 1994, �30. fig. 8! 20. 
" 

-. Teodor 1984. 124-126. 
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Dechelette sau 4-Filip, sau momlântul de incineraţie de la Bălava datat În Lt.e. având ca 
inventar o spadă. un cuţit de luptă. un umbo. precum şi o lance indoităl'. 

Vasele de factură sau imitalie grecească de la Aiud. necropola I de la Aţel, Bratei 
(un lekyrhos), Cepari (un lekyrhos), lIişua (un crater), Lancrăm (două Iwnrharoi. pyrhoi) şi 
Şei ca Mică (un skyphos) pot proveni din relalii comerciale cu oraşele pontice. 

Unele artefacte din complexele celtice transilvănene au fost aduse din vest, pe când 
• 

altele au ajuns aici prin contactele ulterioare ocupării Transilvaniei. In acest ultim caz se 
Încadrează fibula de tip Bolcske descoperită la Pruniş şi care se pare că a fost fabricată într
un atelier din zona Dunării Mijlocii2 •. Cele mai semnificative centre de putere din Bazinul 
Carpatic se aflau în nord-vestul României şi nord-estul Ungariei de astăzi. pentru zona 
dintre Dunăre şi Tisa descoperirile semnalate fiind puţine. ca mai apoi un nou centru să fie 
atestat arheologic în Transdanubia. pe cursul mijlociu al Dunării'5 În acest context cele 
mai apropiate analogii pentru artefactele descrise se găsesc printre vestigii le din Ungaria de 
sud-est. În zona Crişurilor. În nord-vesTUl Romaniei şi pe cursul superior al Tisei"6 

Bazinul Carpatic este locul de adunare al cewlor din vest respectiv teritoriul de 
unde va pomi invazia În Balcani. Brătara de la Finike şi fibula de la Delos sunt unele dintre 

, 
" 

cele mai elocvente mărturii ale panicipării celţilor din Bazinul Carpatic. 

, 
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A:-;EXA 
Harla 2. Localităţile cu descoperiri celtiee (denumirea română, maghiară şi 
germană)" 

1. 
o 

_. 

, J. 
4. 
S. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
" 
12. 
13. 
14. 
I S. 
16. 

Acmariu. Akmar (jud. Alba) 
Adămuş, Adamos (jud. Mureş) 
Aiud, Nagyenyed, Strassburg lJud. Alba) 
Alba Iulia, Gyulafehervar, Kar lsburg (jud. Alba) 
Apahida (jud. Cluj) 
Araci. Arapatak (jud. Covasna) 
Archiud, Mezoerked. Arkeden (jud. Bistrila-Năsăud) 
Aţel, Ecel. Hetzehdorf (jud. Sibiu) 
Band, Mezobând (jud. Mureş) 
Băiţa, Mezobanyica, Gindusdorf (jud. Mureş) 
Bezidu Nou, Bazadujfalu (jud. Mureş) 
Biertan, Berethalom, Birthălm (jud. Sibiu) 
Blaj, Balazsfalva. Blassendorf (jud. Alba) 
Blandiana. Maroskama (jud. Alba) 
Braşov, Brasso. Kronstadt (jud. Braşov) 
Bratei, Barăthely, Pretai (jud. Sibiu) 

, . 
.. ' Popescu 1963,403-406. 
" Rustoiu. Popa 2000, 255. 
" Maraz 1977. 47, Szab6 1971. 16. 
26 Maraz 1977.47, nota 6. 
,- Szabo 1977.52: 1998, 1638. 
"Lista a fosl elaborala folosind Suciu 1967. 



• 

ISTORIA CEL ŢILOR IN TRANSILVANIA 

I 7. 
I 8. 

19. 

20. 
21. 
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31. 

32. 
" 
JJ. 

34. 
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36. 
37. 
38. 

39. 

40. 

41. 
42. 
43. 

44. 
45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 
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53. 

54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

59. 

60. 

61. 

62. 

63. 

M. 
65. 
66. 

67. 
68. 

Cepari. Csepan. Tsehippendorf(jud. Bistriţa-Năsăud) 
Cheile 'Iurzii, Tordai hasadek. 'Iordaer Schlueht (jud. Cluj) 
Cipău, Marosesap6 (jud. Mureş) 
Cluj-Napoca, Kolozsvăr. Klausenburg (jud. Cluj) 
Craiva. Kirălypataka. Kon igsbach (jud. Alba) 
Crăeiuneşti, Kanicsonyfa lva (jud. Mureş) 
Cristeşti, Maroskeresztur (jud. Mureş) 
Cristuru Secuiesc. Szeke!ykeresztur. Kreutz (jud. Harghita ) 
Dăbâca, Doboka (jud. C luj) 
Dârlos, Darlac, Durles (jud. Sibiu) 
Delenii, Magyarsăros. Kleil1ferken (jud. Mureş) 
Delureni, Mez6Uj lak (jud. Bistriţa-Năsăud) 
Deva. Deva. Schlossberg. Dimrieh, Denburg (jud. Hunedoara) 
Dezmir. Dezmer (jud. C luj) 
Dipşa. Dipse. DUrrbaeh (jud. Bistriţa-Năsăud) 
Dupuş. Tăblas. 'Iobsdorf (jud. Sibiu) 
Fântânele. Szaszujiis. Eiseh (jud. Bistriţa-Nasăud) 
Feldioara. Me kgf61dvar (jud Cluj) 
Galatii Bistriţci, Galacfalva. Heresdorf(jud. Bistrila-Năsăud) 
Garbova. Szâszorb6. Unwegen (jud. Alba) 
Ghej., Marosgecse (jud. Mureş) 
Gligoreşti. S6sszentmarton (jud. Cluj) 
Gomeşti. Gernyeszeg. Kcnzing (iud. Mureş ) 
Hateg. Hatszeg. Wallenthal. Hotzig (jud Hundoara) 
Heria, Hari (jud. Alba) 
Herina, Harina, Monchsdorf (jud. Bimi!a-Năsăud) 
klod. Ikl6d (jud. Cluj) 
lemul. Radn61. Radnuten (jud. Mureş) 
l Iişua. AIs6ilosfalva (jud. Bistriţa-Năsăud) 
Jidvei. Zsidvc. Seiden (jud. Alba) 
Jucul de Sus. Felsiizsuk (jud. Cluj) 
Lancrăm. Litmkerek (jud. Alba) 
Laslea. Saszszentlitszl6, Gross-Lasseln (jud. Sibiu) 
Lopadea Veche, Olithlapâd (jud. Alha) 

Luneani. Aranyosgerend (jud. Cluj) 
Măgheruş. KUkti ll6magyar6s, Man ierisch (jud. Mureş) 
Mediaş. Medgyes, Mediasch (jud. Sibiu) 
Mieăsasa, Mikeszitsza, Feigendorf (jud. Sibiu) 
Miceşti, Mikes (jud. Cluj) 

Micoşlaca, Mikl6slaka (jud. Alba) 
Mojna, Szâszmuzsna. Meschen (jud. Sibiu) 
Moreşti, Malomfalva, Mtihlendorf(jud. Mureş) 
Muren i, Szederjes, Neuflaigen (jud. Mureş) 
Murgeşti, Nyarâdszentbenedek (jud. Mureş) 
Noşlae. Marosnagylak (jud. Alba) 
Oarda, Fels6varadja (jud. Alba) 
Ohaba Ponor. Ohabaponor (jud. Hunedoara) 
Orosfaia, Oroszfaja (jud. Bistriţa-Năsăud) 
Palatea, Magyarpalatka (jud. Cluj) 
Papiu lIar ian, Meziibodon (jud. Mureş) 
Peţelea. Pacalka (jud .Alba) 
Pintic, Szaszpentek, Pintak (jud. Bistriţa-Năsăud) 
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69. Prudul Bârgăulu i, Borg6prund. Gross Borgo (jud. Bistriţa-Năsăud) 
70. Pruniş. Magyarszilvas (jud. Cluj) 
71. Raeoşul de Jos. Als6râkos. Ruekesch (jud . Braşov) 
72. Râşnov, Barcarozsny6. Rosenau (jud. Braşov) 
73. Rotcni, Harasztkerek (jud. Mureş) 
74. Rupea, K6halom. Rcps (jud. Braşov) 
75. Sănduleşti . Szind (jud. Cluj) 
76. Sărăţeni, S6vilrad (jud. Mureş) 
77. Sântioana. Vasasszentivany (jud . Cluj) 
78. Sebeş. Sebes. Mlihlbach (jud. Alba) 
79. Sebiş. Saj6fels6sebes. Ober-Schebesch (jud. Bistriţa-Năsăud) 
80. Sic. Szek (jud. Cluj) 
81. Silivaş. Olahszilvas (jud. Alba) 
82. Soporul de Câmpie. Mezbszopor (jud. Cluj) 
83. Sovata. Szovata.Sowata (jud. Mureş) 
84. Spini. Lunea Tâmavei. KistOvis. Blesehdorf (jud. Alba) 
85. Şeiea M ică. Kisselyk. Kleinsehelken (jud. Sibiu) 
86. Şeuşa. Saspatak. Salzbach (jud. Alba) 
87 Şona. Szepmezo, SeMnau (jud. Alba) 
88. Şpălnaca. Ispanlaka (jud . Alba) 
89. Târgu Mureş. Marosvasarhely, :-Jeumarkt am Meresch (jud. Mureş) 
90. Toarela. Kisprazsmar , Taneln (jud. Braşo\) 
91. Turda. Torda. Thorenburg (jud. Cluj) 
92. Turdaş. Tardos (jud. Hunedoara) 
93. Turdaş, Oliihtordos liud. Alba) 
94. Ura;' Arany (jud. Hunedoara) 
95. Valch id. Valdhid, Waldhlinen (jud. Sibiu) 
96. Vănători. Hejjasfalva. Teufelsdorf. Diwalsdorf(jud. Mureş) 
97. VereI. Vecel (jud . Hunedoara) 
98. Vinrul de Jos. Alvine (jud. Alba) 
99. Vorumloe. Valea Viilor. Nagybaromlaka. Wunnloch (jud. Sibiu) 
\ 00. Vurpăr, Vurp6d. Burgberg (jud. Alba) 

101. Zoreni. Lomperd. Lampen (jud. Bistrita-Năsăud) 
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THE HISTORY OF THE CEL TS IN TRANSYLV ANIA 

SUMMARY 

In Europe Ihe second epoch of iron is marked by the affirmation of the Celts, but regionally 
it coincides with the fonnation of other tribes. Ce Ilie means belonging la the group of the Celtic 
language speakers. so the emphasis is laid on the ethnic specificity. Consequently, we sUPPOM thc 
avoidance of using this tenn in the cases in which we cannot differentiate the ethnie to whieh 3 
complex or an abject belongs. 

UnfoMunalely. we do noI have 1iterary evidence, whieh could trace the history of lhe Celtic 
communities in Transylvania. We can only compare some local phenomena wilh those happened in 
Europe. 

We are noI aware of the local Transylvanian to which the Celts come. We consider that the 
ocel/pation of Transylvania by the Celts coincides with the date of receiving the mission by 
Alexanoer the Great around 335/334. somewhere al the confluence of the Moravia with the 
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Danube. at tlle border of tlle Macedonian empire. The cartograplly of tlle Celtic discoveries in 
T ransylvania seems to be a ratller important support for botll tlle establisllment of their coming 
lraces and for tlle preferences of the Celtic tribes for certain relief forms (map 2). 

Afier Alcxander tlle Great's deatll starts tlle age af the Celtic mercenaries in the Hellenistic 
warld. Tlle actions in tlle Balkans made first bv the Eastern tribes were followed bv tlle Danube 

• • 

orientation of some parts of the Celtic population from Central Europe. whicll is a fact wllich will 
lead ta the separation of tlle Celtic population between the Occidental and tlle Oriental ones. For 
Transylvania, the beginning of Lt.C2 means tlle sudden ceas ing of the necropolis, due ta tlle 
migration of a warrior aristocracy from the Soutllern part of the Carpatllians, whicll eould ha ve 
ended the Celtic domination within the Carpathians arch. What we know for sure is that the Celtie 
diseoveries cease at the end of Lt.C2. 

The relations between the Celtic tribes inside and outside the Carpathians are vaguely 
documented. The situati an differs in the case of the regions in lhe Soulhern and South-Eastern 
Transylvania. where during the expansion oftlle Celts. another Celtic tribe settled: the Scordics. 

In concIusion, \Ve can thus state tllat the arehaeological informat ion and tlle metllods of 
archacological interpretatian. in spile of the lac� of wrilten infonnalion. ensure important data 
regarding the hi story of the Cellie communities in Transylvania. 


