
IOSIF VASILE FERENCZ

La Tène-
1

le 
care, în secolul al V-lea a. Chr., -

Marisos2, momentul marcând debutul 
protoistoriei acestei zone3. Din perspectiva sistemelor cronologice
clasice, protoistoria este perioada de timp care se suprapune 

care ne-

4. În

i-
l ,
neuniform. ole înainte de cucerirea 

le-au fost dedicate numeroase studii, articole, monografii 

1 Subiectul pe care îl propun cititorilor revistei Nemus a constituit tema 
p

public în 9 martie 2007 la Universitatea “ ” din Cluj-Napoca. 
Demersul a fost finalizat în volumul 
Sibiu, în 2007, Bibliotheca Brukenthal, XVI. Cu acest prilej, 

ale rezul-

2 Herodot, Istorii, IV, 48, în Izvoare privind istoria României
1964, p. 31.
3 v. protoistorie, în 
istoriei vechi a României , 2000, p. 383.
4 Ibidem, p. 383-386.
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etc., ele beneficiind , în

-
cedente de ordinul monografiilor zonale.

-lea a.
Chr.5. Ca urmare a acestor evenimente, în unele teritorii situate 

- -au 
stabilit, pentru aproximativ dou 6. Una 

generalizarea principalelor caracteristici ale culturii La Tène7.

c pe parcursul celei de a doua vârste a fierului 
care sunt, la rândul 

lor, o de izvoare scrise la care ne 

unor aspecte de 

5

,
, , în 

S C Istorie Veche, 22, 2, 1971, p. 154-157; Vl. Zirra, 
Beiträge zur Kenntnis des keltischen Latène in Rumänien, în Dacia, N.
S., XV, 1971, p. 171-238; I. Németi, Unele aspecte ale cronologiei 
Latène-ului în nord-vestul României, în Acta Musei Porolissensis, X,
1986, p. 71- , A. Rustoiu, A. Palkó, Descoperiri celtice de 

, în Ephemeris Napocensis, V, 1995, p. 35-37; I. V. 
Ferencz, Cele mai timpurii descoperiri celtice pe cursul mijlociu al 

, în Analele Banatului, S. N., VI, 1998, p. 215-226; I. Glodariu,
Istoria Chr – 106 p. Chr.), în Istoria Tran-
silvaniei, vol. I, Cluj-Napoca, 2003, p. 75-76; A. Rustoiu, Repere arheo-

-
carpatic, în Istros, XII, 2005, p. 45-64
moment trebuie plasat la începutul sec. al III-lea a. Chr. (V. Kruta, Les 
celtes. Histoire et Dictionaire, Paris, 1990, p. 263).
6 I. H. op. cit., p. 154-157.
7 D. Popescu, în Istoria României , 1960, p. 233; I. H. 

2 , 1977, p. 26, 31; I. Németi,
-vestul României în lumina 

izvoarelor arheologice, în Symposia Thracologica, 8, 1990, p. 54.
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materiale etc.

care au 

Cadrul istoric

-
lului stadiu la car -

-
siunea lor pe continent a determinat difuzarea culturii La Tène.

Cuvântul , folosit ca un atribut etnic, apare pentru 
-lea, în lucrarea

Europa 8. Ulterior, în 
contextul marii invazii din Balcani, ei , 
apelativ care va fi folosit pe viitor pentru a-i desemna atât pe 

9.

pentru evitarea unor confuzii,
fac 10. Din 
acest motiv îi vom numi 

secolului al IV-ea a. Chr.

8 D. Berciu, Lumea ce , 1970, p. 15; H. Hubert, 
, 1983, p. 18; V. Kruta, op. cit., p. 58. O 

, 2001, passim.
9 Idem, Les celtes. Histoire et Dictionaire, p. 17.
10 Ibidem, p. 22-23.



NEMVS 12 



anii II-III (2007-2008), nr. 3-613 

-lea 
moment ei reprezentau un grup 

ui -
-europene, cel mai târziu în mileniul al 

III-lea11. Evenimentele la care ne referim au fost determinate de 
umane -

ritene, probabil în valuri succesive, rezu
popoare cunoscute din textele autorilor din antichitate: tracii, illirii, 

12.
În general,

începutul primei vârste a fierului,
13. Într-

a caracteristicilor culturale care, cu mare probabilitate, a fost 
fig. 1)14.

La Tène

Pentru cea 

de

11 Ibidem, p. 126-131.
12 H. Hubert, , 1983, p. 51-69; V. 
Kruta, Les celtes. Histoie et Dictionaire, p. 124.
13 V. Kruta, Les celtes. Histoire et Dictionaire, p. 134-135.
14 , -

,
,

-
diteraneene. Ibidem, p. 138-141. Termenul de Hallstatt a fost propus 

e
-lea, 

C

La Tène
situate la una dintre e Ibidem, p. 35.
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, latènian
15 a fost uneori

,

barbare” di 16.
-

au avut
“ ” a disp rut, 

conduceri colectiv
bile pe 

, referitoare
17. Acum se 

produc
18.

Activitatea 
al V-lea, un rol 

entrele 
etrusce din nordul Italiei19 , mai 

-lea, generalizarea metalurgiei 

Utilizarea ficarea 
a 20.

au creat 

,
a. Chr.21. Zonele

Tra 22

15 Ibidem, p. 35; Idem, , p. 16.
16 2, p. 12.
17 V. Kruta Les celtes. Histoire et Dictionaire, p. 178-179.
18 Ibidem, p. 65-66.
19 Ibidem, p. 156-163.
20 Ibidem, p. 167.
21 Ibidem, p. 156-157.
22 Titus Livius, Ab urbe condita, V, 34.
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Pompeius23 biturigilor
Ambigatus -

dentului prin colonizarea altor regiuni.

cunoscute din opera autorilor latini sau greci24. Inventarele necro-
polelor 

- -
teraneene.

lovit Italia s-a îndreptat spre regiunile din est. Începutul acestor 
raiduri a fost datat l -lea a. Chr.25. În acea

-
-se exercitarea con-

trolului asupra drumului chihlimbarului26

va avea loc în prima treime a secolului al IV-lea, având ca ax 
27.

-lea a. Chr. pre-
Transdanubia au fost înregistrate în 

28. Una dintre concluziile care pot fi trase pe baza 
vestigiilor arh n secolul al IV-lea 
a. Chr. s- -
375, a avut drept rezultat ocuparea unor teritorii din nord-vestul 

-vestul Slovaciei29 n vestul 

23 V. Kruta, Les celtes. Histoire et Dictionaire, p. 190.
24 Titus Livius, Ab urbe condita, V, 34; Trogus Pompeius, Prologuri,
XXIV, 4, 1.
25 V. Kruta, Les celtes. Histoire et Dictionaire, p. 213.
26 M. Szabó, Les celtes de l’Est. Le second Âge du fer dans la Cuvette 
des Karpats, Paris, 1992, p. 17; V. Kruta Les celtes. Histoie et Dictionaire,
p. 213; Idem, , p. 100.
27 M. Szabó, op. cit., p. 213; V. Kruta, , p. 100.
28 M. Szabó, op. cit., p. 17; V. Kruta, , p. 100.
29 V. Kruta, Les celtes, p. 212-214; Idem, , p. 101.
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au fost colonizate într- -
-lea a. Chr.30.

Aspectele -

, , au ocupat

Teritoriul p
este un areal bine individualizat din punct de vedere geo-morfologic,

-
-

în nord-vest au loc principalele schimburi între bazinul transilvan 
-

de acces pe care le-au folosit diferitele

rilor nu a avut ca obiect exclusiv zona 

în 190131.
Cele mai numeroase dintre studiile înregistrate au vizat descoperirile

32,
Transilvania33, teritoriile vestice ale României, sau chiar întreg 

34).
Exec co

fel sunt înregistrate primele “

peririle celtice 

30 A. Rustoiu, Repere arheologice ..., p. 48.
31 K. Herepey, B. Cserni, Alsófehér Vármegye Történelme, Alba Iulia 1901.
32 Fr. Pulsky, A keltak uralom emlékei Magyarországban, în Archeologiai
Közlemények, XIII, Budapest, 1879, p. 1-22.
33 D. Popescu, r arheologice, în 
Transilvania, 75, 8-9, 1944, p. 53-80.
34 P. Jacobsthal, Early Celtic Art, Oxford, 1944.
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Un prim demers, - , a
-lea35.

-
în care cercetarea celei de a doua epoci a fierului s-a intensificat. 

tice efectuate,

, în 
nord-vestul României, a unor piese de mare valoare a condus la 
sporirea int

ul intracarpatic.
-lea sunt marcate 

, ale
erului.

, , în 
,

României actuale,
arcului carpatic începând din La Tène-ul timpuriu. În date absolute,

înregistrate, ,

IV-lea a. Chr36

37.

La Tène C1, care, în date absolute, poate
fi plasat -lea a. Chr38.

35 Fr. Pulsky, op. cit., p. 1-22.
36

, , p. 154-157; 
Idem, 2, p. 19-30; I. Németi, Unele aspecte ale 
cronologiei Latène-ului, p. 71- , A. Rustoiu, A. Palko, op. 
cit., p. 35-37; A. Rustoiu, Les matériels celtiques de l’habitat dace de 

-Wietenberg, în vol. Les Celtes et les Thraco-daces de l’Est 
du Bassin des Carpates, Cluj-Napoca, 2000, p. 182-184; I Glodariu, în 
Istoria Transilvaniei, vol. I, Cluj-Napoca, 2003, p. 73, 76.
37 I. V. Ferencz, Cele mai timpurii descoperiri celtice, p. 215-226.
38 op. cit., p. 36-38; A. Rustoiu, Les 
matériels celtiques, p. 182-184; 

Alba), în Istros, XII, 2005, p. 241, 245.
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Descoperirile arheologice provenind de pe cursul mijlociu al 

propus de noi pentru a fi analizat, pe durata primelor etape ale 
La Tène-ului. Privind în ansamblu datele oferite de un catalog al 
descoperirilor recent publicat39 -a
face cu 52 de descoperiri, provenind de pe teritoriul a 41 de 

Luna ( ), iar cea de a doua, spre vest, es
loc ( ) (fig. 2).

Concluzia care se poate
catalogului

, în
descoperirilor40.

Sintetizând

primei vârste a fieru 41. Prin 

secolului al VI-lea42 -lea43, 
care reprezint

rpatic.
Transilvania, -vestul României de 

-lea a. Chr.44. În Câmpia Tisei,
, s-

39 I. V. Ferencz, , p. 37-52.
40 Ibidem, p. 52.
41 Herodot, Istorii, IV, 104.
42 V. Vasiliev, , Cluj-Napoca, 1980,
p. 134.
43 Ibidem, p. 125-133.
44 Acest moment este indicat de o serie de descoperiri arheologice. 
Pentru aceasta vezi: I. Németi, în Acta Musei Porolissensis, X, 1986, p. 
71; Idem, în Thraco-Dacica, IX, 1-2, 1988, p. 72-73; Idem, în Thraco-
Dacica, XIV, 1-2, 1993, p. 122; Idem, Repertoriul arheologic al zonei 
Careiului -128; I. V. Ferencz, în Analele Banatului,
S. N. VI 1998, p. 215-216; A. Rustoiu, în Istros, XII, 2005, p. 45-64.
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45

sigynii46

de izvoarele istorice47. Din punct de vedere arheologic,
ca grupul -Nir, o compo-

Szentes-Vekerzug-Chotin, care a
evoluat în area -

48.
Pentru intervalul de timp cuprins între cir

a. Chr.
scitice49 dispunem 

, 50.

Ocuparea unor teritori -

faze. Pentru partea de nord-vest a României, în special ca urmare
a , au putut fie distinse patru orizonturi 

45 I. Németi, în Symposia Thracologica, 8, 1990, p. 50-51.
46 Ibidem.
47 Herodot, Istorii, V, 9, în Izvoare privind istoria României, vol. I, p. 67; 
Apollonios din Rodos, Argonauticele, IV, 320, în Izvoare privind istoria 
României, vol. I, p. 141.
48 Descoperirile -Nir au fost încadrate, din 
punctul de vedere al sistemelor cronologice clasice, în cadrul etapei 
Hallstatt D2 La Tène A în Europa 

I. Németi, Repertoriul arheologic al zonei Careiului, p. 127.
49 V. Vasiliev, op. cit., p. 138.
50 op. cit., p. 35; A. Rustoiu, în Istros,
XII, 2005, p. 51; C. I. Popa, R. Totoianu, Câteva probleme ale epocii 
Latène în lumina descoperirilor recent –
“Glod” (jud. Alba), în vol. Les Celtes et Thraco-Daces de l’Est du Bassin 
des Carpates, , p. 76; C. I. Popa, M. Simina, -

, Alba Iulia 2004, p. 66.
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cronologice51.
“Galii 

– n. n.)
”52

pr
53.

Recent s- de senoni
54 arte-

factelor celtice timpurii pare -
nimente au participat unele contingente originare din Transdanubia,

55

central-
56. 

râuri,

un aspect similar cu al celui cunoscut în toate teritoriile locuite de 

în zona M

mijlociu

Complexe de locuire

în primele etape ale celei de a 

51 I. Németi, în Thraco-Dacica, 14, 1-2, 1993, p. 122, 128; Vl. V. Zirra, 
în S C Istorie V Arheologie, 48, 2, 1997, p. 128.
52 Trogus Pompeius, Istoria lui Filip, XXIV, 5, în vol. Izvoare privind 
istoria României, vol. I, p. 357.
53 I. Glodariu, în Istoria Transilvaniei, vol. I, Cluj-Napoca, 2003, p. 77.
54 A. Rustoiu, în Apulum, XLII, 2005, p. 63-65; Idem, în Istros, XII, 2005, 
p. 48-51.
55 Idem, în Apulum, XLII, p. 57-58; Idem, în Istros, XII, p. 51.
56 I. V. Ferencz, D. Ferencz, în Revista Bist , XV, 2001, p. 43.
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57.
-

litatea a
-

-vestul României actu-
13 puncte cu descoperiri ca

58. Ele sunt dispuse în 
lunca

format în zona 
59

geografice de acest f
Careiului60.

în zone prielnice pentru cultivarea solului f

57 I. V. Ferencz, în Apulum, XXXIV, 1997, p. 79-92; Dacii 
din estul Transilvaniei, Sfântu Gheorghe, 2000; C. I. Popa, R. Totoianu, 
op. cit., p. 51-
County) Belonging to middle La Tène, în vol. Les Celtes et les Thraco-
Daces de l’Est du Bassin des Carpates, Cluj-Napoca 2000, p. 22-50; A. 
Rustoiu, G. T. Rustoiu, -

, în Apulum, XXXVII/1, 2000, p. 
177-192; I. V. Ferencz, D. Ferencz, în , XV, 2001, p. 39-
53; A. Rustoiu, Habitat und gesellschaft im 4.-2. jh. V. Chr., în vol. 
Habitat und gesellschaft im Western und Nordwestern Rumäniens vom 
ende des 2. Jartausends v. Chr. Zum anfag des 1. Jahrtausends n. 
Chr. (11. Jh. v. Chr.-2.Jh. n. Chr.), Cluj-Napoca, 2002, p. 49-90; C. I. 
Popa, M. Simina, op. cit.
58

fierului comparativ cu epoca regatului a fost remarcat în repetate rânduri
pentru întreaga Transilvanie. I. Glodariu, în Symposia Thracologica, 7, 
1989, p. 126; Viorica op. cit., p. 86.
59 La Holoame”, com. 
Luna, jud. Cluj, în Cronica C Arheologice, Campania 1998, 
Vaslui, 1999, nr. 60, p. 51-
Apulum, XLI, 2004, p. 66, 69, 74, Pl. II.
60 I. Németi, în Symposia Thracologica, 8, 1990, p. 54.
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61.

totalitate adâncite, de tipul semi-
62. Planul are în 

-
63 64

65.
C le

bârne66

ori erau 
“ , 67. 

68. Materiile prime din categoria celor vegetale (lemn, nuiele, 
stuf etc.), 69.

Pe baza datelor de care dispunem,

, poate, prin intermediul unor vetre cu 
70.

61 D. Popescu, în Istoria României, v . 233; I. H. 
2, p. 26, 31; I. Németi, în Symposia Thraco-

logica, 8, 1990, p. 54.
62 I. Glodariu, Arhitectura dacilor - - (sec. II î. e. n. – I e. n.),
Cluj-Napoca, 1983, p. 10.
63 C. I. Popa, R. Totoianu, op. cit., p. 62; C. I. Popa, M. Simina, op. cit., p. 52.
64 , p. 24; I. V. Ferencz, D. 
Ferencz, op. cit., p. 40, Pl. IV.
65 Aldea, ti, “La Holoame”, com. 
Luna, jud. Cluj, în Cronica C Arheologice, Campania 1998, 
Vaslui, 1999, nr. 60, p. 22.
66 I. V. Ferencz, D. Ferencz, op. cit., p. 40.
67 Ibidem, p. 42.
68 F. Adouze, O. Buchsenschutz, Ville villages et campagnes de l’Europe
celtique, Paris, 1989, p. 53.
69 Ibidem, p. 53-57.
70 I. V. Ferencz, D. Ferencz, op. cit., p. 43.
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71.

(circa 60- 72. La 
- 73.

ate din material ceramic au cea mai 
mare pondere în cadrul materialelor arheologice.

Descoperiri cu caracter funerar
În interiorul arcului carpatic, dar -vest a 

României,
atât morminte de î

74 La
Tène 75

ei 76.

71 Ibidem, p. 43-44. 
72 Vl. Zirra, în St Com Satu Mare, 4, 1980, p. 69.
73 K. Horedt, Vor- und Frühgeschichtlichen 
Siedlung in Siebenbürgen -44, Fig. 13.
74 , 22, 2, 1971, p. 
153; Idem, în , II, 1971, p. 72.
75 V. Kruta, Les Celts. Histoire et Dictionaire, p. 174-175.
76 Vl. Zirra, în vol. Relations between the Autochthonous Population and 
the Migratory Populations, Bibliotheca Historica Romaniae Monographs

, p. 48; I. Németi, în Thraco-Dacica, IX, 1-2, 1988, 
p. 49-73; Idem, în Thraco-Dacica, X, 1-2, 1989, p. 75-114; Idem, în 
Thraco-Dacica, XIII, 1-2, 1992, p. 59-112; Idem, în Thraco-Dacica, XIV,
1-2, 1993, p. 117-129.
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la Aiud77 78

care pot fi incluse, cu probabilitate,
estor tipuri 

de situri cunoscute în prezent este net inferior, pe cursul mijlociu 

din zona de care 

Nu

– fig. 3
material ceramic (fig. 4), -

antropomorfe, descoperit la 
Blandiana.

Fig. 3. 
(foto M. Egri).

77 Sargetia, X, 1973, p. 50-51; Idem, în 
Brukenthal, 18, 1974, p. 71-96.
78 I. Al. Aldea, în Apulum, XXI, 1983, p. 415-42; I. Al. Aldea, H. Ciugudean, 
în Apulum, XXII, 1985, p. 37-43.
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-

peririle din aria

79, la 
apar coifuri, 

vedem 80.

, prin inventarul respectiv, un unicat în întreaga
-a -

mentul complet a fost rezervat numai elitelor81

care compun echipamentul defensiv este rar în descoperiri82.
La Aiud, de unde provin mai multe arme,

înmormântat un personaj de rang înalt83

79 cea de a doua 
V. Kruta, Les celtes, p. 165.

80 M. Rusu, O. Bandula, ,
Baia Mare, 1970.
81 V. Kruta, Les celtes, p. 256.
82 Ibidem, p. 165.
83 La Aiud, între materialele provenind din necropola I s-

inventar funerar. Pe baza argumentelor prezentate,
personaj cu 

rang deosebi la Aiud ar fi 
e

inventare deosebit de bogate,
fiind de obicei prezente câte unul într-o necropol
în acest fel la Apahida: Acta Musei Napocensis, VIII,
1971, p. 44; Vl. Zirra, în Dacia, N. S., XX, 1975, p. 142-1

op. cit.
funerare

parte din lotul “ ,
V. Kruta, Les celtes, p. 256.
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altor morminte, car

-culturale84.
ament,

inventare funerare,
general, mormintele în care au fost descoperite piese de harna-

unoscut contextul descoperirii) au
e85 -

mormântat la

86.

dar mai ales din inventare funerare, sunt singurele piese care ne 

Ch

-au vehiculat.
,

87 -
peririle arheologice ale epocii La Tène

Fibulele
Fibulele celtice care au fost descoperite în zona de care ne 

pot fi

Thraco-Dacica, XII, 1-2, 1991, p. 102, unde nu apare coiful de la Aiud –
import

84 G. Florea, în vol. -
, Cluj-Napoca, 2005, p. 48.

85

în Thraco-Dacica, X, 1-2, 1989, p. 112-113,
86 V. Kruta, Les celtes, p. 165.
87 Ibidem, p. 168.
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arc sunt specifice, în general, pentru fazele timpurii ale La Tène-
ului88, în timp ce piesele care au piciorul legat de arc printr-un semi-

88

1. Astfel de agrafe,
pr La Tène-ului timpuriu 

-
corespunde La Tène-ului B2-C1 La Tène-ului 

Thraco-Dacica,
XIV, 1-2, 1993, p. 128.
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Fig. 5. Fibule proveni
1. Ohaba- -

3-
7. Alba Iuli
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sub 
forma unor spirale, sunt specifice La Tène-ului mijlociu.

, p
specifice unor perioade mai timpurii,

,
tipului Certosa (fig. 5).

-
-

l
torques-urile sunt podoabe specifice89. Din ca-

dintre ele provine de la (co-
), lt din împrejurimile 

(fig. 6)

la Uroi (fig. 7), i -

un exemplar provine 

diverselor meserii,

, -

, agricultura era adaptat

90.
nu au fost descoperite unelte agricole.

Alte meserii, precum prelucrarea metalelor sau a osului,
piese în curs de 

89 M. Rusu, în Apulum, VI, 1967. p. 99; M. Gramatopol, Artele miniaturale
în antichitate
90 V. Kruta, Les Celts. Histoire et Dictionaire, p. 180.
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prelucrare, provenind din inventarul unui complex cercetat la 

r materiale textile ne sunt furnizate, 

unor materiale textile din f -

Practicarea unor meserii
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Este
î

-
periri.

Sarea

91

omic,

92. În acest sens,
din 

dente (Fig. 
8
amplasamentul celor mai multe dintre siturile cunoscute, de-a

93.

-au 

element , , cu mijloacele de 
94. ,

, în asociere cu cea -

91 Vezi spre exemplu: I. Glodariu, 
r , Cluj, 1974, p. 107-108; P. Iambor, 

, în Acta Musei Napocensis, XIX, 1982, p. 75-
85; V. Wollmann

, Cluj-Napoca, 1997, p. 240-
Archäologie Östereichs, 6, 2, 1995, p. 53-57; E. Iaroslavschi, Tehnica 
la daci, Cluj-Napoca, 1997, p. 42-47; M.-Y. Daire, Les sel des gaulois,
Paris, 2003.
92 Analele Banatului, S. N., 4, 1995, p. 290.
93 I. V. Ferencz, în Analele Banatului, S. N. 6, 1998, p. 219.
94 I. V. Ferencz, în Acta Terrae Septemcastrensis, V, 1, Sibiu 2006, p. 139.
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a unor comunit
mai multor etnii de

ilometri
95. Dintre 

“ ,
96.

Încetarea

prima parte a secolului al II-lea a. Chr. Perioadei care a urmat îi 
, ale u fost 

apoi97

ve La Tène C2

oppida98

95 Vl. Zirra, în St Com Satu Mare, 4, 1980, p. 69, 76.
96 Idem, Un cimitir celtic în nord-vestul României, Baia Mare, 1967, p. 
107; Idem, în St Com Satu Mare
în Istoria României , 2001, p. 519-520.
97 V. Sîrbu, 
geto-dacilor
98 J. Dechelette, Manuel d’archéologie préhistorique celtique et gallo-
romaine, vol. IV Second Âge du Fer ou époque de La Tène, Paris, 1927.
Sub aspect economico-material, s- a dacic are 
caracter oppidan: H. Daicoviciu, Dacia de la Burebista la cucerirea 

, Cluj,
utilizat termenul de oppidum
locuire. De curând s-a propus, pentru a desemna formele evoluate ale 

sau protourban”. G. Florea, Oppidum, 
, în vol. Fontes historiae. Studia 

in honorem Demetrii Protase – Cluj-Napoca, 2006, p. 245-249.
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,
fortificate,

99. Din inventarul acestor situri lipsesc aproape 
în totalitate materialele celtice100.

Este dificil de explicat, pe baza datelor pe care le avem la 
-Lukaševka

în inventa 101.
,

s-

al II-lea a. Chr.102 -au repliat spre 
,

atacurilor germanice din nord103

locuirilor celtice din nord-

Olteniei104 , nici una dintre aceste ipoteze nu 

99 I. Glodariu, Arhitectura, p. 49-

Glodariu, Pun
, în Acta Musei Napocensis, XIII, 1976, p. 71-

80; I. Glodariu, Addenda aux “Points de repère pour la chronologie des 
cittadelles , în Acta Musei 
Napocensis, XXXII, I, 1995, p. 119-134. Pentru partea de est a Transil-

op. cit.
celei de a doua epoci a fierului în 

abriela Gheorghiu, Dacii pe cursul mijlociu al 
, Cluj-Napoca, 2005.

100 Pentru importurile celtice din mediul celtic
A. Rustoiu, Importations Celtiques Central-Européennes au sud-ouest 
de la Transylvanie (IIe-Ier siècle av. J.-C.), în Thraco-Dacica, XX, 1-2, 
1999, p. 189-203.
101 S-

Bastarnii în 
r , în Istoria României redem 

102

, Baia Mare, 
1966, p. 44-45; Idem, sa2, p. 31.
103 Vl. Zirra, în St Com Satu Mare, 2, 1972, p. 192.
104 A. Rustoiu, ,
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din punct de vedere arheologic.
, trebuie amintit pasajul din 

-a a Istoriei lui Filip redactat de Trogus 
Pompeius, “incrementa dacorum per Rubo-
bosten regem”105

-lea a. Chr., atunci ar putea fi 
vorba despre o afirmare a puterii dacilor din Transilvania înainte 
de constituirea regatului lui Burebista. S-

a. Chr.106.

Early and middle La Tène on 
- abstract -

When speaking about the areas situated in the temperate zone of 
Europe, outside the Mediterranean influence, it can be stated that the 
Celts had a catalytic role. After the colonization, during the stages of the 
phenomenon called by the specialists “The migration of the Historical 
Celts”, they managed to spread important elements of culture and 
civilization over a large area (Fig. 1). For over 200 years, the Celts 
have dwelled in Transylvania and in some Western areas of nowadays 
Romania. This thesis aims at one particular zone, situated on the middle

Transylvania and the western parts of Romania were colonized 
during a second stage, starting from the second half of the 4th century 
BC. The aspects we mentioned were linked to an era of turmoil and 
war, when the Celts sought glory and wealth.

They occupied Transylvania in several stages, as the archaeological
evidence shows, but specialists cannot clearly distinguish them. In the 
northwestern parts, specialists managed to draw four chronological 
dimensions by investigating the Pi colt area. 

According to Trogus Pompeius, [The Gals (The Celts) defeated the 
people from Pannonia and for many years have had wars with their 
neighbors]. These facts take place around the area we have mentioned, 
soon after the newly arrived invaded the surroundings.

Cluj-Napoca, 2002, p. 33-36.
105 I. Glodariu, Chr – 106 p. Chr.),
în Istoria Transilvaniei, vol. I, Cluj-Napoca, 2003, p. 74.
106 I. Glodariu, Bemerkungen über einen Dakerkönig, în Acta Musei 
Napocensis, VII, 1970, p. 501-505.
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Recently, some of the specialists launched a new hypothesis, 
that the Senons helped the Celts in their early raids throughout 
Transylvania. Some artifacts suggest that some Trans-Danube and 
Central-European, Alpine armies took part at these events. Several 
warming installations from those parts were discovered in Romanian 
areas, thus, the hypothesis that these dwellers reached these territories 
is somehow natural. Together with their coming in the area, the valleys 

important dwellings and necropolis very much alike to other Celtic 
settlements in Central Europe.

The archaeological evidence discovered on the middle flow of 

early stage of La Tène period. A new catalog summing the archaeological 
data discovered in this territory shows that there are 52 discoveries 
from 41 settlements. The northern border of the analyzed area is Luna 

Fig. 2).
The habitat of the populations that had dwelled in the analyzed 

area and in Transylvania in general during the first stages of the 2nd

Iron Era is less known. However, there are 13 archaeological spots with 
important discoveries containing evidence of settlements or isolated 
villages. They are placed on the fertile valleys or terraces of the rivers 
and tributaries. All settlements have rural features and they are deeply 
linked to the fertile soil, showing that the population was most likely 
preoccupied with agriculture and herding. So far, almost all dwelling 
places discovered were earth huts. The plan is in some cases of semi-

been discovered an almost circular earth hut.
Inside the Carpathian arch, and in the northwestern parts of 

Romania, the Celtic necropolises are bi-ritual and plane. They contain 

been discovered necropolises at Aiud and Blandiana. Further, there are 
some objects of funerary origin discovered in other settlements. This 
particular type of archaeological site is rarely found on the middle flow 

have been thoroughly researched by specialists.
There were many unique and fascinating objects among the 

funerary inventory such as the helmets ( – Fig. 3, Aiud, 
Fig. 5), the jewelry (Fig. 6), 

some ceramic pots (Fig. 4) and other objects. Such objects offer 
information about the dead person’s rank in the society.

There are several hypothesis concerning the Celtic horizon in 
Transylvania. Ion Hora iu Cri an thought that they were assimilated in 



NEMVS 38 

the huge mass of the natives during the 2nd century BC. Vlad Zirra 
thinks that the Celts refolded towards the middle flow of the Danube
because of the Southern Roman pressure and the northern Germanic 
menace. Further, Aurel Rustoiu reckons that the end of the Celtic 
dwellings in the northwestern parts of Transylvania was due to a 
migration of the south Carpathian Dacians, nowadays Oltenia. None of 
these hypotheses is fully demonstrated archaeologically.

It is very important to mention a passage from the prologue of the 
XXXII book from the History of Philip, written by Trogus Pompeius, 
which mentions a “incrementa dacorum per Rubobosten regem”. If this 
passage speaks about events from the 2nd century BC, it might refer to 
an augmentation of the Dacian power in the area, just before Burebista’s
kingdom. This hypothesis might be demonstrated by a local monetary 
emission towards the second half of the 2nd century BC.


