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UN CELT HALLSTATTIAN DESCOPERIT LA  
TÂRGU NEAMȚ. INFORMAȚII VECHI, RECTIFICĂRI ȘI  

COMPLETĂRI RECENTE 
 
 

Vasile Diaconu* 
 
 
* Muzeul de Istorie și Etnografie Târgu Neamț / Complexul Muzeal Județean Neamț;  
   diavas_n82@yahoo.com 
 
 
Abstract. The author brings up for discussion a bronze socketed-axe discovered in Târgu-Neamț 
in 1957. The information existing in the archives provided new remarks concerning the back-
ground of the artifact’s discovery. After the description of the object, the author presents the 
typological frames, with some chronological references. As for the morphological characteristics 
of the socketed-axe from Târgu-Neamț, they can assign the artifact to the group of items with 
trapezoidal facets and vertical ribs, placing it in the Early Hallstatt period. The article concludes 
with a series of metallographic data. 
 
Keywords: socketed-axe, Early Iron Age, Târgu Neamț, archive, metallography. 
 
 

1. Introducere 
În colecțiile Muzeului de Istorie și Etnografie Târgu Neamț se află un celt de 

bronz, de dimensiuni mici, despre care se știa că provine dintr-o descoperire întâmplă-
toare, dar fără o localizare precisă. Pentru că relativ recent a fost identificată în arhiva 
instituției amintite o notiță privitoare la condițiile descoperirii, am considerat necesar 
să reluăm discuția despre această piesă. În plus, cu sprijinul specialiștilor de la Univer-
sitatea “Al. I. Cuza” din Iași, au fost realizate și o serie de analize metalografice, care 
pot aduce completări importante pentru ceea ce înseamnă tehnologiile preistorice de 
confecționare a artefactelor de bronz. 

Obiectul la care facem referire a fost introdus în literatura de specialitate odată 
cu publicarea unui studiu despre piesele metalice de la sfârșitul epocii bronzului și din 
prima epocă a fierului, semnat de Mircea PETRESCU-DÎMBOVIȚA. În lucrarea res-
pectivă apar următoarele informații: “Un celt fără toartă, decorat cu dungi oblice în 
relief sub margine și verticale pe corpul propriu-zis, descoperit în 1957 pe teritoriul 
târgului cu prilejul săpăturilor pentru temelia unei clădiri” 1. Din păcate, informația 
conține o inadvertență, în sensul că se precizează faptul că piesa este fără toartă, deși 
în desenul publicat, ca și în realitate de altfel, artefactul este prevăzut cu toartă2 (Fig. 
1/1). 

                                                      
1 Petrescu-Dîmbovița, 1964, p. 260.  
2 Petrescu-Dîmbovița, 1964, fig. 6/5. 
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Fig. 1. Diferite reprezentări ale celtului de la Târgu Neamț (1, după Petrescu-
Dîmbovița, 1964; 2, după Levițki, 1994; 3, foto - V. Diaconu, desen - Dan Spatariu).  

În lucrarea dedicată începuturilor epocii fierului de la est de Carpați, Attila 
LÁSZLÓ include în repertoriul descoperirilor și acest celt de bronz, amintind eroarea 
din lucrarea lui M. Petrescu-Dîmbovița referitoare la absența torții. Din punct de vede-
re cultural, profesorul László atribuie această piesă grupului Corlăteni (Ha A)3. 

                                                      
3 László, 1994, p. 182. 
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Cercetătorul Oleg LEVIȚKI, discutând despre artefactele de bronz specifice 
Hallstatului timpuriu, consideră că exemplarul de la Târgu Neamț face parte din grupa 
pieselor cu fațete trapezoidale, varianta care are decor sub marginea superioară a pie-
sei4 (Fig. 1/2).  

Definind celturile de tip Cozia-Saharna ca fiind piese cu fațete trapezoidale sau 
arcuite și linii paralele vertical, Eugen UȘURELU include în această grupă și exem-
plarul de la Târgu Neamț, care, potrivit clasificării autorului amintit ar face parte din 
prima variantă5. 

Într-o sinteză relativ recentă dedicată pieselor de bronz, Valentin A. DERGA-
ČEV propune mai multe scheme tipologice, iar obiectul care face subiectul acestei note 
a fost inclus în grupa celturilor cu faţete trapezoidale şi nervuri verticale6. 

 
Fig. 2. Harta orașului Târgu Neamț și locul descoperirii celtului de bronz (*) 

(GoogleEarth 2018, modificat). 

2. Informații arhivistice 
Așa cum aminteam la începutul acestei contribuții, în arhiva Muzeului de Isto-

rie și Etnografie Târgu Neamț se află o însemnare, din anul 1957, care aduce unele pre-
cizări despre condițiile descoperirii acestei piese, deși a fost în mod eronat considerată 
“pahar de bronz”. 

Iată textul respectivului document de arhivă: “Pahar de bronz cu baza ascuțită 
în formă de daltă, cu tortiță și cu un prelungind pentru locul de băut. Lung (înalt) de 

                                                      
4 Levițki, 1994, p. 121-122, fig. 51/5. 
5 Ușurelu, 2003, p. 213-214. 
6 Dergačev, 2010, p. 177. 
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7 cm, linia dălții de 4 cm. Interior 27 mm/21 mm. Părțile laterale au ieșituri și intrân-
duri, câte 6 ieșinduri și 5 intrânduri, unite deasupra locului unde se leagă baza torti-
ței de corpul paharului. Gura îngroșată formează o buză; între acesta și linia ce uneș-
te cele câte 6 ieșinduri sunt câte 6 alveole care merg dinspre gârliciu din față spre 
tortiță.  

A fost găsit în săpătura pentru construirea casei funcționarilor Raionului de 
partid de către Dumitru Bumbea, str. V. Roaită, prezentat nouă de Mihai V. Sobaru. 
26.V.1957. Pentru Muzeul Raional ,,Ștefan cel Mare” Tg. Neamț”7. 

  
Fig. 3. Document de arhivă referitor la descoperirea celtului de bronz. 

Conform datelor de mai sus, piesa ar fi fost descoperită în zona de est a orașului 
Târgu Neamț, pe o terasă joasă a unui vechi curs al râului Neamț, în perimetrul actual 
al clădirii Primăriei (Fig. 2). Din păcate nu există informații despre un posibil context 
arheologic în care s-a aflat.  

3. Descrierea piesei 
Toporul este de dimensiuni reduse, având corpul uşor trapezoidal. Este prevă-

zut cu tortiţă de prindere. Marginea superioară este dreaptă, îngroşată, ovală în plan 
şi păstrează bavurile de la turnare. Sub margine se găsesc şase nervuri oblice, iar pe 
corpul piesei, în interiorul faţetelor trapezoidale, se observă alte patru nervuri dispuse 
vertical. Tăişul este uşor arcuit şi prezintă urme de uzură. Întreaga suprafaţă a piesei 
este acoperită cu patină de culoare verde, superficială în unele locuri. 

Lungime - 70 mm; lățime - 40 mm; adâncimea orificiului pentru fixarea cozii 
- 40 mm; diametrul gurii - 22 × 27 mm; greutate - 142 gr. 

4. Date metalografice 
Un demers absolut necesar în cazul acestui artefact a fost obținerea unor infor-

mații de ordin metalografic. Analizele de laborator8 au relevat mai multe aspecte, pe 
care le vom sintetiza aici. În primul rând merită să amintim că observațiile microsco-
pice au pus în evidență prezența la suprafața piesei a unui strat de coroziune foarte 
                                                      
7 Arhiva Muzeului de Istorie și Etnografie Târgu Neamț, dosar nr. 1/1957, f. 45. 
8 Mulțumiri dnei dr. Viorica VASILACHE pentru că a realizat analizele de laborator. Acestea, 
împreună cu rezultatele investigațiilor asupra altor două celturi de bronz, constituie subiectul 
unui amplu studiu aflat în curs de publicare. 
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eterogen, distribuit pe întreaga suprafață a celtului, în care s-au identificat depozite de 
carbonați bazici și oxizi de cupru dispuși aleatoriu pe microzone sub forma unor crus-
te, iar la interfața cu miezul metalic s-au evidențiat straturi subțiri de oxizi de cupru, 
de asemenea, dispuși neuniform. Compoziția metalografică a miezului se regăsește în 
tabelul următor: 

Compoziția elementală a celtului (%) 

Cu Sn Pb Ni Fe 

88,839 5,915 0,732 ‒ 0,753 

5. Analogii. Încadrare cronologică 
Din punct de vedere morfologic această piesă a fost atribuită tipului Cozia-Sa-

harna9, iar potrivit schemei propuse de V. Dergačev îşi găseşte corespondenţe în grupa 
celturilor cu faţete trapezoidale şi nervuri verticale10.  

Cele mai bune analogii pentru celtul descoperit în Târgu Neamţ le găsim la Brza 
Palanca (Serbia)11, Jupalnic (jud. Mehedinţi)12 şi Pietrosu (jud. Buzău)13. Având în ve-
dere faptul că exemplare similare au fost identificate în zona mijlocie a Dunării, este 
de presupus că şi piesa discutată de noi îşi are originea în spaţiul respectiv şi a putut 
ajunge în zona submontană a Neamţului fie prin pasurile montane, care fac legătura 
cu Transilvania, fie pe la curbura Carpaţilor. Desigur, nu excludem posibilitatea ca 
piesa să fi fost turnată local, poate chiar într-un tipar provenit din mediile culturale din 
sud-est. 

Pe baza analogiilor menţionate anterior, dar şi în lipsa unui context arheologic clar, 
pentru piesa de la Târgu Neamţ putem admite o datare a acesteia la nivelul Ha A2 - Ha 
B2, iar din punct de vedere cultural trebuie asociată cu populaţiile culturii Corlăteni-
Chişinău. 

6. Concluzii 
Rediscutarea unor piese arheologice deosebite, în contextul recuperării unor infor-

mații noi, constituie un demers necesar pentru nuanțarea tipologiilor, a vechilor tehno-
logii sau chiar a încadrării culturale a respectivelor artefacte. Contribuția de față se înca-
drează tocmai într-o astfel de direcție de cercetare, prin prisma faptului că include atât 
informații de natură arheologică, documentară, dar și abordări pluridisciplinare. Deși a 
fost studiat un singur artefact preistoric, datele valorificate vor putea fi incluse, în viitor, 
într-o bază de date mai complexă, care ar putea nuanța mai mult ceea ce înseamnă in-
ventarul material specific entităților umane din epoca fierului.  
 
 

                                                      
9 Uşurelu, 2003, p. 211-219. 
10 Dergačev, 2010, p. 105-110. 
11 Dergačev 2010, p. 175, fig. 22/10, 11. 
12 Petrescu-Dîmboviţa,1977, p. 123, pl. 291/6; Dergačev, 2010, 175, fig. 22/4. 
13 Petrescu-Dîmboviţa, 1977, 139, pl. 340/10; Dergačev, 2010, 177, fig. 22/22. 
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