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Introducere

În anul 1992, încă student la Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității Babeș‑Bolyai 
din Cluj‑Napoca, am avut oportunitatea de a participa la prima campanie de cercetări arhe‑
ologice sistematice desfășurată la Șimleu Silvaniei, în situl arheologic de pe „Dealul Cetății”. 

Săpăturile erau inițiate de Muzeul Județean de Istorie și Artă din Zalău (MJIAZ) unde ulterior, începând 
din anul următor aveam să devin angajat, ca și muzeograf, cu specializarea istorie veche și arheologie. Pe 
șantierele din zona Șimleului am luat contact, încă de la primele cercetări, cu materialul ceramic ce purta 
amprenta inconfundabilă a stilului decorativ caracteristic fazelor evoluate ale culturii Wietenberg. 

Ceva mai târziu, după o perioadă de „acomodare” cu patrimoniul epocii bronzului din Depresiunea 
Șimleului, cunoscut fie din cercetările la care am luat parte, fie din depozitele muzeului din Zalău, unde 
accesul mi‑a fost oferit cu generozitate de fostul director, regretatul Alexandru V. Matei, am luat decizia 
de a reuni aceste descoperiri, precum și altele ce aveau să urmeze, în cuprinsul unei teze de doctorat. În 
anul 1996 am fost admis la studiile doctorale cu teza intitulată „Epoca bronzului și începutul primei epoci a 
fierului în Depresiunea Șimleului”, teză coordonată de prof. univ. dr. Iuliu Paul. Conținutul prezentei cărți 
valorifică o primă parte a subiectului tezei noastre de doctorat, susținută în luna mai 2004 și anume desco‑
peririle din perioada timpurie și mijlocie a epocii bronzului. Mai ales după primele reglementări juridice, 
ulterioare anului 2000, ale cercetărilor cu caracter preventiv, șansa a făcut ca în multe cazuri, săpăturile 
cu acest caracter să ne prilejuiască cercetarea mai ales a unor situri din perioada târzie a epocii bronzului. 
Cantitatea impresionantă de material și informația acumulată (spre exemplu, la Recea „Valea Sulduba” am 
avut oportunitatea cercetării unei întregi așezări din această perioadă a epocii bronzului) ne‑a determinat 
să rezervăm descoperirilor Bronzului târziu din Depresiunea Șimleului un volum uterior.

O parte din informația cuprinsă în acest volum este cunoscută deja specialiștilor dintr‑o serie de studii 
și volume anterioare. Un capitol consistent despre descoperirile și puținele cercetări anterioare anului 1992 
din zona Șimleului se regăsește într‑un volum colectiv ce are drept autori pe toți cei care au participat, 
mai mult sau mai puțin, la proiectul de cercetare sistematică a vestigiilor arheologice din zona Măgurii 
Șimleului1. Totodată, nu am cuprins în ilustrația volumului despre Bronzul timpuriu și mijlociu din 
Depresiunea Șimleului acele materiale care erau deja publicate, ci am încercat să ilustrăm mai ales materi‑
alele inedite. Textul lucrării noastre din momentul susținerii tezei, anul 2004 a fost revizuit și restructurat 
într‑o formă mai condensată, iar informația a fost completată cu rezultate provenite din cercetări ulteri‑
oare. Bibliografia a fost completată și adusă la zi.

Cercetările ulterioare au confirmat parțial sau integral temeinicia unor ipoteze emise în perioada când 
am redactat teza, însă, în câteva cazuri, ne‑au determinat să nuanțăm sau chiar să renunțăm la altele. 
Putem afirma că lucrarea de față prezintă un stadiu la zi al cercetărilor Bronzului timpuriu și mijlociu din 
Depresiunea Șimleului. Informația arheologică pentru cele două perioade ce se regăsesc în acest volum 
este inegală. Pentru o lungă perioadă de timp din preistoria Depresiunii Șimleului, cuprinsă între finalul 
celor mai târzii manifestări ale culturii Coțofeni și începuturile culturii Wietenberg nu avem documentate 
descoperiri. Pentru a umple, cel puțin parțial, aceste goluri, am optat pentru publicarea unor descoperiri 
inedite provenite din zonele imediat vecine Depresiunii Șimleului. Cu toate acestea, imaginea etapei tim‑
purii a epocii bronzului din această regiune este una neclară și lipsită de contur. Cert este că avem docu‑
mentate în această zonă, relativ numeroase locuiri care aparțin fazei finale a culturii Coțofeni, așa cum a 
fost recent definită. Pentru perioada mijlocie a epocii bronzului am avut oportunitatea de a ne racorda la 

1 Pop et alii 2006.
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realitățile stratigrafice determinate arheologic în cazul stațiunii Wietenberg de la Derșida „Dealul Balota”. 
Aceasta se află la mică distanță, în aval, pe firul Crasnei față de nord‑vestul Depresiunii Șimleului.

Elaborarea tezei de doctorat din care s‑a materializat și această lucrare a însemnat un efort de peste un 
deceniu. A constat în munca depusă pe șantierele arheologice, an de an, în documentarea de specialitate 
în biblioteca muzeului sau a IAIA Cluj‑Napoca, ori în studierea unor materiale aflate în custodia unor alte 
muzee. De un real suport ne‑au fost, însă, în primul rând colegii din muzeul din Zalău. Este vorba despre 
colegii arheologi: dr. Horea Pop, dr. Sanda Băcueț‑Crișan și dr. Dan Băcueț‑Crișan care ne‑au permis cu 
generozitate să folosim în această carte materiale provenite din propriile cercetări. Întregirea și restaurarea 
materialului ceramic o datorăm colegului nostru dr. Emanoil Pripon de la laboratorul de restaurare‑con‑
servare. Desenele au fost realizate de către colegele Olga Orțan și Simona Iepure, iar prelucrarea grafică 
a imaginilor o datorăm colegului Adrian P. Sabău. Efortul menționat la începutul acestui paragraf poate 
nu ar fi fost suficient fără atenta îndrumare a celui care ne‑a fost coordonator științific, regretatul prof. 
univ. dr. Iuliu Paul, fost rector al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Pentru redactarea acestei 
lucrări am ținut cont și de observațiile formulate de către specialiștii prezenți cu ocazia diferitelor etape 
ale elaborării referatelor și pregătirii lucrării, precum și, la final, în comisia de specialitate: prof. univ. dr. 
Petre I. Roman, conf. univ. dr. †Ioan Andrițoiu, cerc. șt. II Mihai Rotea, prof. univ. dr. Valentin Vasiliev, 
cerc. șt. I Florin Gogâltan, cerc. șt. I Eugen Iaroslavschi, prof. univ. dr. Gelu Florea etc. Deosebit de utile 
s‑au dovedit sfaturile și mai ales semnalările bibliografice venite din partea unor colegi din țară și străi‑
nătate: dr. Carol Kacsó (Baia Mare), dr. János Németi (Carei), Gruia Fazecaș (Oradea), dr. Szentmiklosi 
Alexandru (Timișoara), conf. univ. dr. Zsolt Molnár (Cluj‑Napoca), dr. Dani János (Ungaria), dr. Tudor 
Soroceanu, dr. Tiberius Bader, dr. Laura Dietrich (Germania). Tuturor le mulțumim și cu acest prilej. Nu în 
ultimul rând, ne îndreptăm recunoștiința însoțită de un pios omagiu celor care, cu ocazia primelor șantiere 
arheologice din perioada studenției au știut să aprindă flacăra pasiunii pentru studierea preistoriei și în 
particular a perioadei epocii bronzului: †Florin Medeleț și †Mircea Rusu. 

Ioan Bejinariu
Zalău, iulie 2015 


