DIN ISTORICUL ORFEVRARIEI TRANSILVANENE.
ACELE DE PAR DIN TEZAURUL DE LA HUEDIN.;o

în colecţiile Muzeului de istorie al Transilvaniei din Cluj se află cir.ci podoab'~
de păr (ace), făcînd parte dintr-un tezaur descoperit în anul 1882, lîngă Huedin.
Format din 13 podoabe de argint aurit, el a fost achiziţionat, probabil la scurtâ
vreme după descoperire, de Muzeul Ardelean. Il găsim în registrul de inventar al
acestuia sub numerele 6113-6125. Muzeul Ardelean a participat cu acest tezaur,
alăturat altor opere de orfevrărie, la "Expoziţia istorică de argintărie maghiara",
deschisă la Budapesta în 17 februarie 1884 1•
Registrul de inventar al Muzeului Ardelean şi catalogul expoziţiei din ll:liH
unele informaţii relativ la acest tezaur. Din registrul de achiziţii al Muzeului Ardelean reiese doar că cele 13 podoabe fuseseră găsite lîngă Huedin,
împreună cu un număr considerabil de monede din timpul principelui Gabriel
Bethlen. Catalogul expoziţiei de argintărie din 1884 ne informează că tezaurul a
fost găsit în anul 1882, lîngă· Huedin, îngropat în pămînt, împreună cu monecle
purtînd datele 1622 şi 1625, adică din timpul domniei lui Gabriel Bcthlenc.
conţin

Tezaurul de la Huedin conţine: patru ace de păr, cu cap rotund, din argint
aurit; două podoabe mari (probabil tot pentru păr); o placă triunghiulară, ornamentată cu filigrane şi cu un cristal de rocă oval în centru; şase tubuleţc elin
argint cu o împletitură de sîrmă fină de argint (probabil podoabă pentru corseleta din portul femeiesc maghiar) 3 • Din aceste piese, în patrimoniul Muzeului de~
istorie al Transilvaniei din Cluj au rămas doar cinci podoabe de păr (ace). După
expoziţia din 1884 soarta uneia dintre podoabele de păr, a plăcii triunghiulare
şi a celor şase tubuleţe de 'argint aurit ne este necunoscută. Cu toate investigaţiile
făcute în legătură cu tezaurul monetar descoperit împreună cu cele 13 podoabe,
nu am reuşit să aflăm dacă şi acesta a intrat sau nu în patrimoniul Muzeului
Ardelean.
Deoarece catalogul expoziţiei din 1884 se mărgineşte doar la prezentarea fotoa celor 13 piese şi la descrierea sumară a podoabei formate din cele şase
tubuleţe şi a plăcii triunghiulare 4 , am considerat utilă prezentarea celor cinci
ace de păr din tezaurul descoperit cu ani în urmă la Huedin.

grafică

• Materialul mi-a fost semnalat de Magdalena Bunta, căreia-i mulţumesc pe această calc.
K. Pulszky - J. Radisics, AB ătvăsseg remekei a magyar tărteneti ătvăsmukidllitcison, Budapcst, f.a., passim.
• ldem, voi. II, p. 9.
• Registrul de inventar al Muzeului Ardelean, numerele 6113-6125.
• Planşa 11/1-2, reprodusă după K. Pulszky -- J. Radisics, op.cit., voi. II, planşa·anexă la p. 9-10.
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Acele de păr erau podoabe funcţionale, preferate şi larg folosite in portul
femeiesc medieval din zonele noastre. Sint formate, de obicei, dintr-o tijă ascuţită
la un capăt (pentru a putea fi înfiptă), prevăzută cu un cap decorativ la cealaltă
extremitate (planşa IV). Cele cinci ace de păr de la Huedin au tijele incoronate
de capete sferice5 • Partea inf<'rioară a capului de ac nu poartă nici un decor,
in schimb cea supF>riuară este bogat ornamentată (este cazul tuturor celor cinci
piese: in discuţie; \'t'Zi planşa 1). In prelucrarea decorativă a capetelor de ace au
fost folosite aproape toate tehnicile de ornamentare, practicate in argintăria medievală: auritul, filigranele, granulaţia, aplicarea pietrelor colorate.
Auritul, un~1 dintre modalităţile de a înfrumuseţa podoabele de argint sau din
ult<' metale, practicat încă din antichitate, preluat şi perfecţionat de argintarii din
<'vul mediu, este prezent in cazul nostru sub forma tehnicii .,aurului ars". La
baza acestui procedeu stă un amalgam de consistenţa unei paste, preparat din
fi părţi rle mercur şi 1 pa1·tc din aur praf; ames~ecul, strecurat printr-o piele de
cămilă, pentru a elimina surplusul de mercur, se aplica cu o perie de sirmii,
prin tamponări repetate, pc obiectul care trebuia poleit. Piesa astfel pregătită
se punea in fO<', pentru ca mercurul să se evapore. După răcire se lustruia, obţi
nindu-se un polei de un galben pal 0 •
Filigranul, tehnică de tradiţie orientală, ajunge prin intermediul artei bizantine, care a preluat-o7, cunoscută şi mai apoi pe larg practicată atit în Italia,
îndeosebi in Veneţia, cit .şi in Peninsula Balcanică. in special pe coasta dalmatină8. Din aceste zone, fie pc calc directă, Iie prin mijlocirea centrelor din Ungaria,
filigranul se răspîndeşte şi in Transilvania, incepind din secolul al XV-lea 9 •
Elementul de bază al filigranului este sirma de aur sau de argint. foarte fină,
obţinută in general prin trefilarc, fin răsucită. Aceste fire in torsadă se sudau
pe fondul de aur sau de argint, descnind motive geometrice sau florale. Sudarea
se făcea fie prin simpla încălzire a suprafeţelor de lipit (acesta fiind un procedeu
mai vechi), fie utilizind un ame-stec de sudură, compus din 2 părţi de argint
şi 1 parte de cupru 10• In orfevrăria transilvăneană tehnica filigranului îşi atinge
perioada de inflorire in cursul secolului al XVI-lea. ,\cum apare şi o nouă modalitate de ornamentare: filigranul asociat cu smalţ - emailul filigranat. Acea'ită
tehnică s-a răspîndit foarte mult in Transilvania şi in Ungarian. Emailul filigranat seo întemeiază pe două elemente: întrebuinţarea filigranului pentru a desena
motive florale şi folosirea unui smalţ opac, de diferite culori, pC'ntru a colora
aceste motive floraJe. Atit filigranul, cit şi smalţul au fost cunoscute şi aplicate,
1 Capul sferic se obţinea prin audarca a două emisfere, lucrate prin prcsare·martelare, folosindu-se o placA groasă,
din metal dur, cu adJnclturi emisferice şi nişte dăltiţe cu capete rotunjite, de obicei din metal moale (plumb). Foaia
subţire de aur sau de argint se aşeza deasupra plăcii fixate pc un suport dur (lemn tare sau metal). Cu dăltiţele cu
capete rotunjite se lovea, apăslnd uşor, foaia de aur sau de argint, ln dreptul adillciturllor. Foaia se lndoia, luind forma
acestor adlncituri -emisferă. Vezi E. Vattai, l\'lhd11y adat cu otvosmesterslg ls szerszdmok tortinnlhe: (XI-XIX. s~,
In Ardlfrl, an. 80, 1953, nr. 2, p. 156.
.
1 La grande E11cydopidie, Edition I,arimault et C1e, Paris, f. a., voi. XIV, p. 946; vezi şi 1. Schey, A kozipkoti
ott~os"'vl!luet is az antik hagyomdnyok, Dudapest, 1935, p. 50.
ti
' C. Nicolescu, Argirlldria laicd şi religioasd inJ4rile rom4ne (sec. XIV-XIX), Bucureşti, 1968, p. 24.
• V. Vătăşianu, Istoriii artei fe11dal1 in J4rile rom411e, Bucureşti, 1959, vot. 1, p. 877.
1 ldem, voi. 1, p. 447.
10 L4 gra11de
Enc}'clopldie, voi. VI, p. 821.
u V. Vătăşianu, op. cii., voi. 1, p. 877; C. Nicolescu, op. cit., p. 24.
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ce-i drept, separat, de argintarii transilvăneni şi înainte de secolul al XVI-lea.
Asocierea lor ne duce spre influenţa centrelor din nord-estul Italiei 12. Incepind
din secolul al XVII-lea, filigranul şi emailul de filigran îşi vor ceda locul altor
tehnici decorative: ciocănirea, cmailul pictat etc. 13
Granulaţia, ca şi filigranul, îşi are originile în lumea orientală 14 . A fost cunoscută din cele mai vechi timpuri nu numai in Orient şi în lumea egeeană 15 , dar
şi în Italia; etruscii, de pildă, au fost mari meşteri în granulaţie. Componentul
principal al granulaţiei este perla fină de aur sau de argint - granula. Granulelc
se obţineau prin turnarea aurului sau argintului topit în praf de cărbune. Potrivit
legii coeziunii, aurul sau argintul topit, ajuns in cărbunele pulverizat, ia fonna
unor mici picături, perle, menţinînd această formă şi după ri'tcire1n. Aplicarea
perlelor ca elemente decorative se putea face în două feluri: fie că erau sudate
direct pe un fond simplu, fie 61 erau combinate cu filigranul. In primul caz.
dimensiunile perlelor de argint cresc mult. In al doilea, perle foarte fine şi m:truntf', ca firul de nisip, sînt presărate peste plasa de filigran. Granulele se fixau
fie prin simpla lor încălzire, deci lipindu-le pur şi simplu, fie cu ajutorul unui
praf de sudură (borax)1 7 • Filigranul combinat cu granule - filigranul perlat constituie una dintre rnodalitii.ţile de ornamentare larg folosite in orfevrăria golică
în Transilvania din secolele XV -XVI•s, dîndu-i chiar o notă specifică.
Pentru a înviora coloritul podoabelor, pentru a L~ mări frumuseţea şi valoar•'zt.
se folosea încă un procedeu de vechi tradiţii: aplicarea pietrelor (a pietrelor preţioase sau semipreţioas·e, dar şi a pietrelor de sticlă colorată). Operaţiunea se
făcea prin bordurare (sertizare) sau prin ţintuire 1 u. Şi în cazul sertizării avem
de a face cu mai multe posibilităţi. Uneori se sudau benzi (simple sau zimţatc)
pe fond, formînd un fel de casete pentru prinderea pietrei. Alteori fondul este
perf.orat şi în orificiul astfel creat se suda o plăcuţă poligonală (de obicei triunghiulară, dreptunghiulară sau hexagonală), colţurile căreia se îndoiau apoi peste
piatră, fixînd-o ca în nişte ghiare.
Argintăria medievală din Transilvania oferă splendide piese care exemplifică
răspîndirea şi practicarea tehnicilor decorative prezentate pe scurt mai sus. Poleirea, păstrată integral sau doar ca unne, o întîlnim pe mai toate piesele de argintărie, fie ele de cult, fie profane. Ni s-a păstrat din secolele XV-XVI un bogat
material de orfevrărie care ilustrează arta meşterilor argintari de a minui
filigranul, filigranul periat sau emailul filigranat în ornamc-ntarea operelor lor.
Potirul bisericii cvanghelice din Băgaciu (jud. Mureş)2o, cel al bisericii evanghclice
din Slirnnic (jud. Sibiu)21, ambele din secolul al XVI-lea. poartă pe talpă, pe
trunchi, pe nod şi pe suportul cupei un bogat decor format dintr-o împletitură
11

J, :Bielz, Arta aurarilor

11

J.

saşi, :Bucureşti, 1957, p. 20; V. Vll.tăşianu, op. cit., vot. I, p. 878.
Blelz, op. cit., p. 18 şi p. 23.
,. 1dem, p. 20.
,. I. Schey, op. cit., p. 50.
11 La gra11de E11cyclopidie, vot. VI, p. 821 ; I. Schey, op.cit., p. 51.
17
I. Schey, op. cit., p. 52; 1'>1. 111. Popescu, Podoabe medievale tn t4rile rom4ne, Bucureşti, 1970, p. 13.
11 J. Bielz, op.cit., p. 17.
11 M. M. Popescu, op.cit., p. 15.
10
V. Vătăşianu, op.cit., p. 879; V. Roth, Bes:tercei iilviismuvek, in ArchErt, an. XXXIV, 1914, p. 362.
11 V. 'Vătăşianu, op.cit., p. 881; V. Roth, Az egyhdzi kehely llirlineli fejliJdise Erdllrbm, in ArchErt, Gn. XXXIJ
1912, p. 113.
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de filigrane, presărată cu perle fine de argint. Delicatele căniţe liturghice, achizi\ionate de Muzeul Naţional din Budapesta de la Oradea, opere datînd de la
!nceputul secolului al XVI-lea, de asemenea au fusul ornamenlat, pe toată înălţimea
lui, cu o adevărată capodopera dC' filigran perlaF'1.
Din mulţimea piC'sf'!or de orfevrărie decorate cu email filigranat, amintim aici
doar două: vestitul potir "Suky'· şi pocalul "Corvinus". Primul, executat (la
comanda unui bogătaş de la Juc pentru episcopia din Alba Iulia) probabil de
un meşter clujC'an in 14402 1 : al doilea executat in 1462 in atelierul lui Wolfgang
Zulinger din WiPncr-N<'ti.Stadl. urmaş al unui meşter sibian, aşezat in sus-amintita
localitate2 4 •
Potirele' din Rupl'a (jud. BraŞO\'), Tărpiu (jud. Bistriţa-Năsăud) şi Al\x>ştii
Bistriţei (jud. Bistriţ3-Năsăud) h1 schimb ne ilustrează folosirea granulelor, independent de filigran. Pl'rlck ciP argint carC' dC'corcază coşul cupei potirelor citate
sint mult mai mari decit N'lf' întîlnite in cazul filigranului perlatzs.
Trecerea in rPvistă a tehnicilor intilnite in ornamcntarca acelor de păr de la
Jlucdin am considerat-o nec~arc"1 pPntru a da claritate prezentării ce urmează.
1. Ac de păr din argint aurit. cu cap sferic, format prin sudarea a două emisfc•re. Pc linia de sudur{, este mont<Jt un gros şnur de argint, in relief pronunţat.
Şnurul este dublat de un brîu din fir de argint fin răsucit, aşezat deasupră-i.
PartC'a inferioară d capului de ac ar<' suprafaţa nrtedc"1, neornamentată. O împletitură de filigran.C', ale c:m·i fire in torsada dPsenează minuscule cerculeţe, acoperă
ca o plasă dantPlală p<trl!'a supc·ricară a capului de ac. Plasa dl' filigrane este
presărată cu pPrle finl' d<· argint, aşPzat<o pe punctele de atingC're ale cerculeţelor
sale. Capul acului este incoronat de un cristal de J"Ocă, prins in 8 ghiarf'. Treocerea
d(' la capul sferic la tija acului Sf' realizează printr-un guler simplu (planşa 111/3).
fJimensiuni: lungimea totală a acului: 15 cm, din care: înălţimea capului: 3,20 cm
(împreună cu piatra). a gukrului: 0,40 cm. lungimea tijei: 11,40 cm. Diamctre:
cap: 2,90 cm, guler: 0.50 cm. tijă: intre 0,20 cm (la bază) ~i 0,10 cm (la vîrf)26.
2. Ac de păr din argint aurit, cu cap sferic, cu un dublu brîu de fir subţire
in torsadă p(' linia de sudurii a celor două emisfere formind capul de ac.
Partea inferioară a capului de ac est(' neornaml'ntală, in schimb pe partea superioară se remarcă un bogat decor: filigrane, granule, pietre colorat('. Decorul
este compus din şapte motivP: şase aşezate paralel cu briul dublu de la jumătatea
înălţimii capului de ac. iar al şaptelea in virf. In cazul primelor şase motive,
componentul principal coste un motiv flora! cu cinci petale (cinci cerculeţe de
filigran). In centrul fiecărui motiv flora! sco află cite o piatră roşie (granată),
ţinută de 3 ghiare. Motivul flora! este inconjurat de un dublu cerc de fir in torsadă.
ln spaţiul dintre arcurile inferioare ale acestor cercuri şi briul marcind jumă
tatea înălţimii capului de ac, sint aşezate şase granule mari, înconjurate, fiecare,
de cite un fin cerc de fir de argint răsucit. Perle mari de argint împodobesc
de asemenea şi cercuri!(' duble ale celor şase motive. Arcurile superioare ale acestor
Vătăşlanu,

op. cU., p. 885; K. Pulszky - J. Radisics, op. cU., voi. I,

planşa-anexă la p. 87-88.
tehnica lntnnite la a=.;t potir, V. Vătăşianu li datează lnsăln printul sfert al secolului al XVI-lea, vezi op.cil., p. 876.
•• J. Bielz, op.cil., p. 21.
11
V. Vătăşlanu, op.cU., p. 873-874; V. Roth, Beulercei olvosmiivek, In ArchErl, an. XXXIV, 1914, p. 364
11 MuzistTrans, nr. iov. 6113.
11

V.

11

J. Biel.z, op. cii., p. 20-21. Analizind stilul

şi
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cercuri desenează un motiv stelar (un hexagon cu laturi concave). In centrul
stelei este dispusă o granată, fixată in 4 ghiare, înconjurată d·~ trei rinduri de
cercuri din fir răsucit, ornate la rindul lor cu şase perle mari de argint. In jurul
motivului astfel creat, douăsprezece cerculeţe din fir de argint in torsadă deseneaz:'i
douăsprezece petale, conturind un frwnos motiv floral. Şi acest motiv este cuprins
intr-un cerc de sîrmă de argint răsucită. In spaţiile triunghiulare, cuprinse intre
acest cerc şi arcurile superioare ale cercurilor din primele şase motive- colţurile
stelei- se află cîte un delicat lujer de filigran. Trecerea la tijă se face printr-un
guler ornamentat cu trei rinduri de fire de argint fin răsucite (planşa 111/2). Dimensiuni: lungimea totală a aculn..ii: 16 cm, din care: înălţimea capului: 2,80 cm, a gulerului: 0,30 cm, lungimea tijei: 12,90 cm. Dia.metre: cap: 2,80 cm, guler: 0,40 cm.
tijă: 0,25-0,15 cm27.
3. Ac de păr din argint aurit, cu cap sferic. Un şnur gros, incadrat din două
părţi de cite un brîu de fir de argint răsucit, imparte in două înălţimea capului
de ac: intr-o parte neornamentată (cea inferioară) şi într-una bogat decorată (cf'a
superioară). Paralel cu şnurul gros sint montate cinci pietre: '> granatc'l. trei cristalt•
de rocă alb-gălbuie (a cincpa piatră lipseşte), prinse în 4 ghiare. Pietrele sînt
înconjurate de cite trei cercuri concentrice din fir in torsadă. Capul acului este
încoronat de un cilindru de 0,60 cm înălţime, în care a fost fixată, probabil, o
piatră, ţinută de 4 ghiare. (In starea actuală de conservare, piatra lipseşte.
virfurile ghiarelor sint rupte, astfel partea superioara a cilindrului prezintă un
profil quadrilobat.) Cilindrul este inconjurat de patru cercuri concentrice, desenate de fire răsuci te. In spaţiul dintre arcurile inierioare ale cercurilor din
jurul pietrelor şi şnurul marcînd jumătatea înălţimii capului de ac; în spaţiul
dintre motivul din vîrful capului de ac şi cele cinci motive de pe acesta; in
spaţiul dintre cele cinci grupuri de motive dispuse pe capul acului, sînt sudate'
granule mari, înconjurate de cite un cerc din fir de argint in torsadă. TreccrC'a
spre tijă o face un guler simplu (planşa 111/4). Dimensiuni: lungimea total<i. a
acului: 11,75 cm., din care: înălţimea capului: 1:15 ,cm, a gulerului: 0,10 cm, a cilindrului de pe cap: 0,60 cm, lungimea tijei: 9,30 cm. Diametrc: cap: 1,85 cm.
cilindru: 0,35 cm, guler: 0,35 cm, tijă: 0,18-0,05 cm2s.
4. Ac de păr din argint aurit, cu cap sferic, constituit din două emisfere sudate,
linia de sudură fiind mascată de un gros şnur, în relief pronunţat. Acest şnur
împarte în două, pe înălţime, capul acului. Partea inferioară şi în acest caz esle
neornamentată, cea superioară însă prezintă un ornament din perle mari de
argint şi pietre. Paralel cu şnurul gros, la jumătatea distanţei pînă la vîrful
capului de ac, sînt dispuse patru pietre cristale de rocă, uşor gălbuie ţinute in 4 ghiare. In spaţiul cuprins între aceste pietre sînt sudate perle mari
de argint. Perlele sint aşezate în formă de piramidă. In vîrful capului de ac se
înalţă un cilindru de 0,40 cm, încoronat de un cristal de rocă, fixat în 4 ghiare.
In jurul bazei cilindrului sînt sudate patru granule mari. Trecerea spre tiji'1
se realizează printr-un guler simplu, fcarte îngust (planşa Ill/5). Dimensiuni:
lungimea totală a acului: 11,10 cm, din care: înălţimea capului: 1,70 cm, a cilindrului de pe cap: 0,40 cm, a gulerului: 0,10 cm, lungimea tijei: 8,9 cm. Diametre:
11
10

MuzistTra.n.s, nr. inv. 6114.
MuzistTrans, nr. inv. 6116.
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cap: 1,90 cm, cilindru: 0,30 cm, guler: 0,30 cm,
tijă: 0,18-0,19 cm. P a rtea inferioară a capului de
ac este turtită intr-un loc29.
5. Ac de păr din a rgint aurit, cu cap sferic.
Un brîu în relief, increstat, impai'Ite în două înăl
ţimea capului de ac. Partea inferioară şi aici esle
neted ă , orname nte pUJ·tind doar c ea s uperioară .
P aralel cu briul încrestat, se s ucced patru motive.
Mot ivele, identice, se compun din trefle - motiv
flo ral cu trei p etale - înscrise în cercuri duble.
Ati t petalele, cit ş i cercurile duble sint desenate
de un fir de a r gint fin răsucit. In c entrul treflelor
este sudată cite o perlă mare de argint. !n spaţiul
format de brîul încreslat şi de arcu rile inferioare
a l cercurilor dubl e es te montată de asemenea cît
g ranulă mar . î nco n j urată de un cerc de filigran .
Pe rle d e argint găsim ş i pe cercurile dubl e. Privit
d e s us, în cen trul p ă t ra tului cu le turi concave, desen at de a t·curile superioare ale ce rcurilor, capul
de ac prezintă o gran a tă, prinsă în 4 ghiare. Trecerea la tijă se face printr-un gul er simplu (planşa III/ 1). Dimensiuni: lungimea totală a acului:
10,45 cm, din care: înă lţimea capului: 1,80 cm
(împreună cu piatra), a gul rului: 0,15 cm, lungimea
tij ei: 8,50 cm. Di a m etre: cap: 1,65 cm, guler:
0,40 cm, tij ă : 0,20-0,80 cm30.

Acele de p ăr de la Huedin prezintă multe asemănări, în tehnică, dar chiar şi în formă, cu diferite podoabe, în m ajoritatea cazurilor şi e le ace
F ig. 1. - Acul de păr <lin tezaurul
de la Baia Mare (a dou a jumlitate de p ăr descope rite in Transilvania sau in Ungaria,
a se . XVI - inceputul sec. XVII) . datind din secolele A.\il-XVII. De exemplu acul
de păr (fig. 1), descoperit în 1904 lîngă Baia Mare,
ff\clnd p arte dintr-un tezaur, este aproape ident ic cu unul di!Iltre acele de .păr de la
Huedin3t. Te:zJaurul este data.t în a doua jumăta te a secolului al X •V I-lea- începutul
se colului al XVII-lea, notindu-se şi faptul că, potrivit informaţiilor din diferite inventa re de bunuri, cu moda acelor d e p ăr ne întîlnim mai frecvent începînd din secolul
a l XVII-lea32. Acele de păr din tezaurul de la Tomaşovaţ, R.S.F. Iugoslavia, şi
î ndeosebi unul din tre ele (fig. 2) prezi ntă multe aşemă nări cu cele de la Huedin.
Tezaurul datează de la sfîrşitul secolului al XVI-lea începutul secolului al
X VII-le a33. De asemenea, unul dintre acele de p ăr (fig. 3) dE'scoperite la Dregely" MuzistTrans, ur. iov. 6117.
•• MuzistTrans, nr. iov . 6118.
u Pl anşa III/4.
,. J. Mihalik, A nagybanyai eksre,lelet, ln A,chE,t, an. XXVI, 1906, p. 121 şi p. 125.
n n . KOvt!r, Ujabb adaJok ar otuosslg to,UneUIIer harankban, tn A,ciiErl, an. XVIII, 1897, p. 247.
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Fig. 2. - Ac de păr din tezaurul de la
(a doua jumătate a sec. XVIînceputul sec. XVII).

Tomaşovaţ

Fig. 3. - Ac de p ă r din tezaurul de la
Dregely-Pal ank (sec. XVI).

Palank (R. P. Ungari a ), datate Î!n secolul al XVI-lea 34, ne oferă analogii c u acele
de păr de la Huedin.
Analizînd stilul, tehnicile întâlnite la acele de păr componente ale tezaurului
de la Huedin, folosindu-ne de posibilităţile oferite de analogii, considerăm că
acele de păr descop erite în 1882 lîngă Huedin sînt podoabe i e şite din ateliere
transilvănene, databile la sfîrş itul s ecolului al XVI-lea începutul secolului al
XVII-lea.
ANA. M A RIA

CIPAIANU

RF.GARDANT L'HISTOIRE DE L'ORFEVRERIE TRANSYL VAINE.
LES :f:PINGLES A CHBVEUX PROVENANT DU TRESOR DE HUEDIN

En 1882 an a decouvert aux environs de Huedin (dep. Cluj) un tresar contenant
13 parures, dant cinque, epingles a cheveux, se trauvent â present da ns les
collections du Musee d'Histoire de Transylvanie, â Cluj. L'article prese nte ces
epingles a cheveux a tetes spheriques, do~rees et ornees de filigranes, de grenailles et
de pierres colorees. En cansiderant la technique dans laquelle les abj ets ant ete
executes, leur style, ainsi que les analogies, l'auteur croit avoir assez d 'arguments
pour les date r dans la periode cancernant la fin du xvre siecle et les premieres
deux decennies du suivant.

•• ArchErt, an. XII, 1892, p. 33 (planşă).
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