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Dintre cele cîteva coleqii de piese arheologice care au constituit fondul
de bază al vechiului Muzeu Ardelean se remarcă, prin bogăţia şi valoarea sa
istorică, dnnaţia binecunoscutului şi apreciatului arheolog şi epigrafist transilvanean Torma Kâroly 1 •
1 Torm.1 Karoly s-a născut la Coldău, În U oct. 1829. De timpuriu .1 manifcst,H
intn,s pentru cercetările arheologico-istorice, la îndemnul şi după exemplul tatălui său,
cart' l-a încur.1j.1t În această dircqic atît pe el, cît şi pc sora sa, Tonna Zs6fia. linărul
Torma şi-a Hcut studiile la Bi-striţa ş~ Cluj, În timpul liber cutrcicrînd zona de nord a
Tramilvanici. notÎnd, idcntific'/nd şi studi,ind pc teren o seric de vestigii antice, importante
pentru istori.1 Daciei romane. S-a .preocupat În mod special de des.:operirile aflate pc proprietatea familiei sale, cc se Întindea În teritoriul din jurul comunei Uriu. Mai tîrziu, pc
cheltuială proprie, va Întreprinde săpături sistematice, În castrul de b Ilişua.
O importanţă deosebită în formarea tÎnă-rului Torma ca cpigrafoa a avut-o cunoştin1a
făcută cu nurele Theodor Mommsen, care l-a îndemnat, Încă din 1857, spre studiul bogatului material diru Dacia. Mai tÎrziu Th. Mommscn îl va lua colaborator la alcătuirea volumului III din Corpus lnscriptionum Latinarum, unde va vorbi despre Torma K. cu multă
comideraţie, iar În Supplementum la acel.1şi volum. apărut În I 891, îl socoteşte crl mai de
seamă epigrafist al Daciei.
În 1861 intră în activitatea politică, fiind deputat În dieta de la Sibiu (186.3) ~i Cluj
(1865-1867). Din 1867 este prefect al comitatului Szolnok-Dăbîca timp de şase ani. In
calitate de cetăţean de onoare al Dcjului a donat şcolii din -localitate o bibliotecă cu
peste 2.000 de volume. Paralel, se ocupă de studiul istoriei. Publică o scrie de articole
referitoare iia urmele romane În Dacia, Împărţirea administrativă a provinciei, inscripţiile
din Transilvania, oîteva rapoarte asupra săpăturilor de la Ilişua, Cetea, Gherla. In semn
de recunoaştere a acei v,ităţii sale ştiinţifice a fost ale;, fo 1861, membru corespondent al
Academici de Ştiinţe Maghiare, al cărei membru plin devine fo 1881, un an mai tîrziu fiind
membru de onoare al Academic,i Române.
Tot In 1861 este ales membru al dircqiei Muzeului Ardelean, iar în 1872 vicepreşe
dinte al Asociaţiei Muzeului Ardelean.
Între anii 1864-11885 va fi membru corespondent s1u de onoare al mai multor
institute şi universităţi de ,prestigiu din Italia, Germania, Ungaria, a căror enumerare ar
lungi peste măsură această modestă evocare. Torma K. s-a retras în 1875 din activitatea politică, consacrîndu-se activităţii de dascăl. In 1876 a funqionat ca profesor de drept la
Universitatea din Cluj, iar în 1878 va ~i numit profesor de arheologic ,ş~ numismatică la
Universitatea din Budapesta, punînid accentul mai ales pc necesitatea aprofundării de către
studenţi a cunoştinţelor de epigrafie. El Însuşi, În această perioadă, scoate la ilumină o
seric de lucrlri de hază cu profil epigrafie, referitoare la unele inscripţii din Dacia (publică
mai ales în AEM şi Archert).
în Ungaria cercetează o parte a amfiteatrului de la ◊buda, identificînd localitatea
cu anticul Aquincum şi publicîrud, după o scrie de zece articole, o lucrare amplă asupra
săpăturilor sale la acest obiectiv (Az aquincumi amphitheatrum eszaki felc Amphitheatri
Aquincensis pars septentrionalis, Budapest, 1881).
Între 1880-1883, Torma K. publică cele mai importante lucrări ale sale referitoare,
În special, la limes-ul dacic, dintre c1re amintim: A Limes D(-lcicus felso resze, Buda.pe-st,
1880. Tot atunci apare Repert6rium Dacia regiseges felirattani irodalmahoz. Repertorium
ad literaturam Daciae archaeologic{lm et epigraphicam, Budapest, 1880, carte de referinţă
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Deşi în arhiva Muzeului de istorie al Transilvaniei nu se mai păstrează
actele de donaţie care ne-ar fi oferit, poate, o serie de informaţii referitllare
la colecţie, pe baza registrelor de im·entar putem afla cu aproximaţie anul în
care au fost donate, numărul ~i. mai ales, locul de provenienţă al obiectelor.
Astfel, ~e pare că ele au fost donate în mai multe etape succesive, în dreptul
anumitor grupuri menţionîndu-se fie anul 1867, fie 1868. Inventarierea s-a
făcut ulterior, pe la începutul secolului următor.
Iniţial, erau aproape 1900 de piese diferite, dintre care foarte puţine
medievale şi mnderne, majoritatea fiind preistorice şi romane. Am inclus şi
cele două cazuri cînd, alături de Torma Karoh·, mai există menţionat un
donator 2 •
•
În decursul timpului, unele piese s-au pierdut sau au fost distruse (în
\pecial cele friabile sau casabile), altele n-au mai putut fi identificate, fie din
cauza ştergerii vechilor numere de inventar de pe obiecte, fie, mai ales, din
cauză că înregistrarea lor nu s-a făcut în mod corespunzător, în sensul că
nu există o descriere a fiecărui obiect separat, care ne-ar fi facilitat recun1la',terea lui, chiar în lipsa numărului respectiv de inventar, ci doar notaţii generale în dreptul unor loturi mari, enumerîndu-se categoriile, mai ales din
punctul de vedere al materialului din care au fost lucrate 3 • Mai rar, s-a
Întîlnit cazul innrs, restaurîndu-se unele obiecte, din fragmente inYentariJ.te
separat.
Cu toate aceste dificultăţi, coleqia se pretează studierii şi integrării în
circuitul ştiinţific, datorită altor calităţi, dintre care cea mai importantă este
aceea a cunoaşterii, la majoritatea pieselor, a localităţii unde ele au fost
descoperite. Această însuşire lipseşte de cele mai multe ori la alte colecţii,
~are. oricît ~e. ~aloroase ar fi îşi pierd, astfel, în bună parte, valoarea
1stonco-muze1st1ca.
Din punctul de vedere al componenţei, dacă excludem cele cîteva piese
medievale şi moderne la care nu ne ,·om referi şi cele 51 fără loc de descoperire, rămîne un număr de peste 1.800 obiecte donate iniţial, care se clasi-'
fică în două grupe mari: ceva mai puţin de o treime sînt preistorice, restul

pentru toţi cei interesaţi de materialul roman descoperit la acea dată În Dacia.
Intre altele, a studiat reţeaua rutieră romană din zona Dunării de Jos. precum ş1
dispunerea topografică a unor scene de pe columna traiană.
în l 887 s-a stabilit la Roma şi apoi la Porto Anzio (antiwl Antium), făcînd, în continuare, studii topografice asupra Romei. Se stinge din viaţă la 1 martie 1897, fără a reuşi
să finalizeze monumentala carte la care lucra, un corpus al Întregului material epigrafie
din provincia Dacia. Eminentul cercetător ardelean Torma Karoly a lăsat În urma s1. o
operă vastă, valabilă şi astăzi în punctele sale esenţiale.
Lista completă a studiilor, articolelor şi lucrărilor sale se poate reconstitui după
J. Banner - I. Jakabffy, A Kozep-Dunamedence regeszeti bibliografiaja, a legregibb idoktol a XI. szazadig, Akademia.i Kiad6, Budapest, 1954, p. 575, index, s.v. Torma Karoly.
Dintre numeroasele necroloage, evocări ~i note biografice referitoare la activitatea lui Torma
K. le-am folosit, În nota de faţă, pe cele scrise de: Kuun Geza, În HTRT E, 1899, l,
p. 1-40; Kadar J6zsef, Szolnok-Dobokavarmegye monographiaja, Dej., 1900, II, p. 416-417;
I. I. Russu, în SC/V, X, 1959, p. 308-309; idem, în I DR, I, 1975, ip. 50-53.
2 Unele obiecte de la Coldău-Beclean (jud. Bistriţa-Năsăud) /int donate de Torma
Karoly şi Racz Gyula, iar cele de la Voiai (contopit cu Turia, jud. Covasna), de citrc
T-0rma K. şi Eresztevenryi Maria.
3 Din reg,istrul-inventar rezultă că asupra unui grup mare de obiecte Torma K. a f_ăcut
o descriere, pe care Însă şi-a păstrat-o.
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de peste două treimi reprezentînd o diYer)itate de obiecte din epoca romana,
printre care şi cîteva romane tîrzii.
Piesele preistorice '>i din epoca romană au fost adunate din .H de !11c,1lităţi ale Transilvaniei, majoritatea făcînd parte din fo~tul comitat SzolnokDăbîca, în urma perieghezelor, achiziţiilor, cercetărilor proprii şi )ăpăturilor
arheologice executate de Torma K,iroly. Zona cea mai intens cercetată este
cea a satelor aparţinătoare comunei Uriu, fapt oglindit în numărul mare de
obiecte proYenite de la Ilişua ~i Criste~tii Ciceului, după care se ÎtN_-rie.
în 0rdine descrescîndă, numărul pieselor de b Coldău. Bnzieş şi Negrilc';iti.
Destul de multe obiecte au fost dunate de la Cetea (corn. Gaida de Jos, jud.
Alba), unde Torma Karoly a iniţiat săpături arheolngice4, apoi de la i\luciu
(jud. Cluj) ~i Turia (jud. CoYasna). Din re\tul de 2J lncalităti sînt :11registrate abia 54 de obiecte în t·.ll.11'>.
Materialul arheologic roman, în proporţie de 96°/o, reprezentînd aprnape
1.200 de piese, este descoperit în zona Ilişua - Cri~te~tii Ciceului, de cele
mai multe ori neputîndu-se diferenţia obiectele dintr-o localitate de alta,
deoarece pentru mai mult de 1.100 piese \Înt notate, ca loc de provenienţă,
ambele localităţi. CîteYa fragmente ceramice sînt de la Criste5tii Ciceului,
~i doar 60-70 de piese sînt înregistrate de la Ilişua. Unele dintre acestea au
fost publicate detaliat de către Torn1J. K.iroly, în raportul asupra săpăturilor
de la Ilişua 6 • Despre celelalte obiecte, atît din zona amintită, cît şi din
restul localităţilor, nu cunoaştem date suplimentare referitoare la punctul de
hotar, condiţiile de descoperire sau alte indicaţii mai exacte, exceptînd carnl
materialului din săpăturile de la Cetea, care este publicat.
Asupra castrului de la Ilişua şi a zonei Oristeştii Ciceului \-au făcut
dese referiri în literatura de specialitate, toate bazate, în esenţă, pe rezultatele săpăturilor, publicate în urmă cu un secol de către Torma K,iroly, după
~are nu s-au mai făcut cercetări arheologice sistematice la aceste obiective
importante.
Din materialul scos la iveală, după cum era şi firesc, inscripţiile în piatră sau cărămizi s-au bucurat de o atenţie deosebită, după publicarea lor de
către acelaşi Torma K., fiind unele reluate în discuţie de alţi specialişti. Celelalte obiecte, rezultate din săpături sau achiziţii, au fost cercetate într-o mă
sură mai redusă, unele fiind total ignora te.
Identificarea în colecţiile muzeului nostru a unui număr aproximativ de
900 piese, deocamdată, din cele aproape 1.200 existente iniţia1 l de la Ilişu.1 Cristeştii Ciceului, permite semnalarea celor mai puţin cunoscute. Importanta
lor arheologico-istorică este poate inegală, dar, compensată fiind prin varietate, completează pe cît este posibil imaginea formată asupra anumitor aspecte
ale epocii romane în Dacia.
4

Torma Karoly, A csaklyai oskori telep ismertetese, în ErdMuz, 1879, p. 31-32.
Aceste focafoăţi 'SÎnt: Alba Iulia-Partoş, Vinţul de Jos (jud. Alba), Piatra, Săsarm,
Şieu-Odorhei (jud. Bistriţa-Năsău•d), Gherla, Hodişu, Căşei, Aruncuta, Turd
(jud. Cluj),
Angheluş (jud. Covasna), Odorheiu Secuiesc (jud. Harghita), Vcţd-Deva, fostul sc:tun
Orăştie (jud. Hunedoara), Suciu! de Jos {jud. Maramureş), Glod, Fodora Romană, Dobrocina, Ileanda, Moigrad, Topliţa, Românaşi, Şimişna (jud. Sălaj).
6
Az als6-ilosvai r6mai all6tabor s mi,emlekei, în ErdM,,zf.vk, III, 1864-1865,
p. 10-67.
5
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Materialul arheologic de la Ilişua - Cristeştii Ciceului, aflat în muzeul
din Cluj, cuprinde: ceramică de uz comun, vase fine „terra sigillata" sau
imitaţii locale, opaiţe (unele stampilate), tuburi de conductă, bucăţi de mortar, mozaic, sticlă fragmentară, unelte agricole, arme, vase de bronz fragmentare, minere, cuie, ţinte, aplici, accesorii de harnaşament, chei, balamale,
zăbale, cîrlige, nrigi, plăci de metal, statuete, fibule, podoabe, instrumente
medicale, piese prelucrate din os etc. Există un număr destul de mare de
fragmente metalice, din obiecte a căror funcţionalitate este greu de precizat.
O parte din piese au fost pentru prima oară publicate de autorul săpă
turilor. Unele dintre acestea, ulterior, au fost reluate în discuţie, altele, inedite, au fost cercetate sau amintite doar În treacăt, în lucrări de specialitate
apărute mai recent. Este vorba despre următoarele obiecte: cîteva imitaţii de
„terra sigillata"•, fragmente de opaiţe stampilate, un ciob cu inscripţie şi o
cărămidă cu Al(a) (I Tungrorum) Front(oniana)8, un fragment de rnozaic 9 ,
,1
farfurie 10 , trei opaiţe Întregi, dintre care unul de ceramică şi două de
bronz 11 , cîteva unelte (două dălţi, o săpăligă şi un sfredel) 12 , o pensetă, două
aplici, un pinten 13 , un relief fragmentar de marmură - partea stîngă a lui
Liber sau Dionysosu, două statuete de bronz, di.ntre care una îl reprezintă
pe Iuppiter Dolichenus (publicat iniţial de către Torma K. drept Marte),
iar cealaltă o bacantă sau Libera 15 . Se mai adaugă cîteva fibule de diferite
tipuri şi o gemă de iaspis roşu, înfăţişîndu-1 pe zeul Mercur 16 .
Ne-am propus să prezentăm aici cele cîteva podoabe existente în colecţie, toate provenite din zona Ilişua Cristeştii Ciceului. O parte dintre
ace~tea au fost menţionate de către autorul săpăturilor În raport, şi anume:
un cercel de aur, patru inele digitale, dintre care trei de bronz şi unul de fier
(aL·eHea fără a fi ilustrate), gema cu reprezentarea lui Mercur, un ac de păr
cu capul sferic şi erei protuberanţe pe tijă (aparţine bronzului tîrziu - culrnra Noua - informaţie amabilă din partea colegului T. Soroceanu), un
pandantiv carpic de bronz „în formă de căldăruşă" (numit „cercel" în raportul amintit) şi două mărgele, una bitronconică alungită şi alta în formă
de trunchi de con, bleumarin cu fîşii încrustate de culoare galbenă 17 .
7 V. Christescu, Viata economică a Daciei ro'71('ne, I, 1929, p. 69-70, pi. 111/1~6,
IV/I, 3-4.
11
N. Gostar, În ArhMold, I, 1961, p. 1%, 157, 161, 164, 168, 172; I. I. Russu, în
StCom, 12, 1965, p. 73-74; H. Daicoviciu, în Civilta .. ., p. 137, C. 27.
9 I. Ilcrciu, În Apulum, IV, 1961, p. 155.
10
H. Daicoviciu, În RomRum, p. 148, E. 58; idem, în Civilta .. ., p. 163, E 70.
11 Idem, în RomRum, p. 169, E 179; idem, în Civilta .. ., p. 186, E 227, p. 160,
F 40-41.
12 C. Pop, în Civilta .. ., p. 156, E 15-16, p. 176, ~ 152, p. 156, E 13.
13 Idem, în Civilta .. ., p. 196, E 305; H. Daicoviciu, în RomRum, p. 123, C 60;
p. 174, E 209; idem, 1n Civilta .. ., p. 141, C 53, p. 191, E 263; K. Horeclt, Untersuchungen .. ., p. 36-37.
H A. Bodor, în Dacia, N.S., VII, 1963, p. 219; C. Pop Z. Milea, iru ActaMN, II,
1965, p. 201, fig. 2.
•
15 C. Pop, în Civilta .. . , p. 220, F 108; D. Isac, în ActaMN. VIII, 1971, p.
:i71-575, fig. la-b; G. Finaly, în ArchErt, XIX, 1899, p. 299-300; C. Pop, op. cit.,
p. 210, F 57; idem, în ActaMN, X, 1973, p. 596-598, fig. 2.
16 I. H. Crişan, tn ActaM P, III, 1979, p. 283, pi. Il/3, p. 285, pi. IV/8, p. 290,
pi. IX/5, p. 291, pi. X/1, 5; L. Ţeposu-David, În OmD, p. 529, fig. 1/18.
17 Torma Karo)y, în ErdM,izE.vk, III, 1864-1865, p. 58, pi. XIl/5, XIII/2, 15, 17,
21, XIV/7.
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C rist e ş t ii Ciceului ( donaţia Torma K.)

reversul cercelu l ui de aur cu camee; 3, mărgele de sticlă, os,
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Pandantivul „căldăruşă", cercelul de aur şi cele două mărgele n-am reu~ă le identificăm. În schimb, s-au găsit zece ace de păr ornamentale,
din os sau bronz, cinci inele digitale, dintre care trei de fier, unul de bronz şi
unul de aur, o parte dintr-o gemă de pastă care probabil a aparţinut unuia
dintre inele, trei brăţări, din care una fragmentară din sticlă şi două de bronz,
n piatră de agat, ovoidală, şi nouă mărgele din ceramică, sticlă, os şi hematit,
de forme şi culori diferite, precum şi un cercel de aur, altul decît cel publicat.
lată pe scurt descrierea podoabelor de la Ilişua Cristeştii Ciceului:

şit

A. Ace de ptzr
1. Ac fragmentar de os, cu trei caneluri 111c1zate la capătul grm, care
este rupt. Lungimea păstrată: 2,8 <.m. Fig. 1/3.
2. Ac fragmentar de os, cu două caneluri incizate la capătul gros, rupt.
Lungimea păstrată: 4,9 cm. Fig. 1/4.
3. Ac de os cu cap conic. Lungimea: 9,2 cm. Fig. 1/8.
4. Ac fragmentar de os, ca şi precedentul. Lungimea păstrată: 9,2 cm.
Fig. 1/9.
5. Ac fragmentar de os, cu cap uşor rotunpt. Lungimea păstrată:
7,8 cm. Fig. 1/10.
6. Ac de os, cu cap rotunjit. Lungimea: 13,9 cm. Fig. 1/5.
7. Ac fragmentar de bronz cu cap conic, sub care decoratia e realizată
în registre, alternînd cite o sferă cu o canelură şi două poqiuni crestate, În
reţea de romburi sau forme geometrice neregulate. Lungimea păstrată: 5,4 cm.
Fig. 1/1.
8. Ac de bronz cu cap rotunjit. Lungimea: 8,1 cm. Fig. 1/6.
9. Ac de bronz, ca şi precedentul. Lungimea: 8,1 cm. Fig. 1/7.
1O. Ac de bronz, fragmentar, cu capul de forma unei mîini drepte cu
degetele Întinse în sus, ţinînd Între police 5i index un con de pin 5au un ou.
Lungimea păstrată: 4,3 cm. Fig. 1/2.

B. Inele digitale
1. Inel de fier, incomplet, format dintr-o \'erigă ce se lăte~te şi aplatizează, în,cadrînd chatonul oval, găurit pentru fixarea pietrei ornamentale,
care însă lipseşte. Dimensiunile chatonului: 1,3 X 1 cm. Fig. 2/2.

2. Inel de fier, incomplet, lucrat ca şi precedentul, cu chatonul oval, uşor
adîncit, dar plin. Piatra lipseşte. Dimensiunile chatonului: 1,4 X 0,9 cm.
Fig. 2/3.
3. Inel de fier cu veriga incompletă, chatonul dreptunghiular, putin aplatizat. Piatra lipseşte. Dimensiunile chatonului: 1 X0,8 cm. Fig. 2/7.
4. Inel de bronz, incomplet, subţire, cu chatonul plat, oval, deteriorat.
Piatra lipseşte. Dimensiunile chatonului: 1 X 0,7 cm. Fig. 2/6.
5. Inel de aur (puritate 950%0 ), cu veriga elipsoidală şi chatonul oval,
adîncit, plin. Piatra ornamentală lipseşte. Dimensiunile
chatonului:
1,1 X0,9 cm. Greutate: 7,55 gr. Fig. 3/4-5.

C.

Piatră

de inel

1. Piatră fragmentară, stratificată, din pastă de culoare albicioasă. Pare
a fi aparţinut inelului din fig. 2/6. Dimensiuni: 1 X0,7 cm. Fig. 2/5.
42

- Actd Musei Napocensis voi. XVII.
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Ciceului (donaţia Torma K.) : 1- IO, ace ornamentale de os
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Brăţări

1. Fragment dintr-o brăţară de sticlă bleumarin, ornamentată cu o linie
incizată în zig-zag, umplută cu pastă gălbuie. Lungimea păstrată: 1,5 cm.
Fig. 2/4.
2. Brăţară simplă de bronz, lucrată dintr-n bmă sub\ire cu capetele
petrecute. Diametru: 6,4 cm. Fig. 2/9.
3. Brăţară de bronz lucrată dintr-o lamă cu capetele prnfilate sub form,l
unui cap de ~arpe stilizat. Diametrul maxim: 4,6 cm. Fig. 2/1.

E. Piatră-pandantiv
1. Piatră ovoidală de agat tramlucid, stratificat În nuanţe diferite de
gri, bej şi alb. Pe una dintre feţe are incizat un inic lăca':i circular, care putc,1
servi la ataşarea de un medalion, cercel, sau piatra putea fi purtată ca uli,man. Diametru: 1,5Xl,1 cm. Fig. 3/3.

F. Mtirgcle
1. Mărgea din ceramică gri-albicioasă, în fonnă de vas-borcan. Fig. 2/8.

de sticlă bleumarin, în formă de pepene. Fig . .>/.L
3. Mărgea fragmentară, de acela~i fel cu precedenta. Fig. 3/3.
4. Mărgea fragmentară de hematit cărămiziu, tubulară. Fig. 3/3.
5. Mărgea fragmentară de os, tubulară. Fig. 3/.1i.
6. Mărgea fragmentară din sticlă Yerde, ovoidală, u~or bitronconică, cu
decor încrustat din linii în val, albe ~i cărămizii. Fig. 3/3.
7. Mărgea fragmentară din sticlă neagră, sferică, cu decor încrustat din
linii în val, albe şi brune. Fig. 3/3.
8. Mărgea fragmentară, de sticlă neagră, sferică, turtită. Poartă un dec11r
format dintr-o linie ro~ie încrustată În zig-zag. Fig . .1i/3.
9. Mărgea fragmentară de sticlă bleumarin, sferică, cu decor încrustat
din cerculeţe albe. Fig. 3/3.

2.

Mărgea fragmentară

G. Cercel

1. Cercel de aur (puritatea 900 %0 ), lucrat prm ooca111re, format dintr-n
de aur, o camee
negru este reprezentat, în alb, un bust feminin, din profil spre stînga. În partea de j,l\
a plăcuţei circulare a fost sudată o altă foiţă de aur, cu marginile actualmente distruse. Le extremităţile ei, iniţial, atîrna cîte un pandantiv, după
cum arată cele două mici cîrlige de aur păstrate.
Decoraţia cercelului a fost realizată în tehnica au repousse: placa rotundă are circumferinţa subliniată printr-o bordură, după care, spre in terior, de jur împrejurul cercului, urmează un şir de ove puternic reliefate. În
prelungirea ovelor, încadrînd radial cameea, apar liniuţe fin incizate. Cu
alte cuvinte, cameea reprezintă centrul cercului; din apropierea ei pornesc
nişte „raze" a căror capete se termină cu cite o protuberanţă. Pe foiţa lipită
de cerc, deşi deformată, se distinge o acoladă incizată tot pe dosul piesei.
Fig. 3/1.

plăcuţă rotundă, în mijlocul căreia este prinsă într-o ramă
ovală alungită de onix sau sardonix stratificat. Pe fondul
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Fig. 2 - Ilişua - Cristeştii Ciceului (donaţia Torma K.) : I, 9, brăţări de bronz; 4, fragment de brăţară din pastă de sticlă; 2, 3, 6, 7, inele digitale din fier şi bronz; 5, piatră
de inel, din pastă ; 8, mărgea de ceramică.
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Reversul cercelului este neglijent lucrat, nefinisat, şi nu prezintă mei o
urmă din sistemul de fixare al piesei, pentru a putea fi purtată în ureche. În
schimb, se vede că partea circulară a cercelului a fost dublată pe dos cu n
altă foiţă de aur, iar plăcuţa ce susţinea pandantivele a fost sudată ulterior
de partea rotundă, pe ea fiind lipite cele două cîrlige. Dimensiuni: lungimea
cercelului 2,2 cm; diametrul părţii circulare: 1,9 cm; dimensiuni•le cameei:
1,3 cm X 0,7 cm. Greutatea totală: 2,15 gr. Fig. 3/2.
Privind în ansamblu podoabele din colecţia Torma Karoly, se obserd
că, deşi sînt prezente aproape toate categoriile, nu întîlnim o diversitate prea
mare din punctul de vedere al realizării artistice.
Podoabele deja publicate (gema cu reprezentarea lui Mercur, cercelul de
aur din fig. XIII/15 şi acul de tip Noua), Întrucît apar în raportul de ~antier, sînt descoperite cu siguranţă la Ilişua. Dintre piesele pînă acum inedite,
potrivit numerelor de inventar, din acelaşi loc provin: fragmentul de bră
ţară din sticlă, piatra de agat, opt mărgele dintre cele nouă, inelul de aur ~i
gema de pastă. Pentru toate celelalte se indică zona Ilişua Criste~tii
Ciceului.
De fapt, cunoaşterea localităţii are mai puţină importanţă, din moment
ce nici pentru obiectele publicate în raportul amintit nu se arată mai exact
în care anume încăpere sau context au fost găsite.
Dintre podoabe, a.cele de păr sînt descoperiri obişnuite În castre, aşezări
sau morminte din epoca romană. Din zona Ili~ua - Cristeştii Ciceului ,-au
găsit şase ace de os şi patru de bronz. Majoritatea sînt simple, nedecorate.
Cele care sînt ornamentate au, în general, caneluri incizate, duble sau triple.
Analogii se cunosc, spre exemplu, din descoperirile arheologice de la: Moigrad,
Cristeşti şi Buciumi 18 . Decoraţia în registre, aflată pe unul dintre acele de
bronz, se regăseşte şi pe alte obiecte de toaletă 19 •
Acul de bronz înfăţişînd mîna dreaptă, ţinînd Între degete un con de
pin, este destul de rar Întîlnit în Dacia. Singura analogie mai apropiată publicată la noi o formează un miner de cuţit găsit în inYentarul unui mormînt
de incineraţie de la Histria, cu reprezentarea unei mîini drepte ţinînd Între
degetele închise o sferă. încheietura are un şarpe, Încolăcit ca o brăţară. O
mînă votivă însă, descoperită la Cătunele (jud. Mehedinţi) cu ani în urma,
are dimensiuni apropiate de un obiect ornamental (înălţimea numai 11,4 cmf 0 .
Mai există, desigur, şi alte obiecte similare, nepublicate. Dintre acestc,1,
la Muzeul din Turnu Severin se află un ac de păr terminat cu o mînă, iar de
la Porolissum provin două exemplare de acelaşi fel 2 1 •
Folosirea acestui simbol al mîinii drepte, fie cu degetele deschise şi răsfi
rate, fie făcînd diverse gesturi de binecuvîntare sau ţinînd între degete o
sferă, un con de pin sau alt fruct, uneori nelipsind un şarpe răsucit, se regă18
A. Buday, 1n DolgCluj, 1915, p. 81, 83, fig. 24/6, 7; D. Popescu, fo Materiale, II.
1956, p. 158, fig. 8-10, 12-15; C. Pop, Castrul roman de la Buciumi, Zalău, 1972, p.
92-93, pi. 100/1, 5.
19
R. Cagnat - V. Chapot, Manuel d'archeologie romaine, Paris, 1920, II, p. 398,
fig. 589.
20
M. Coja, în SC/VA, 4, 1975, p. 557, fig. 3/2; D. Tudor, în A/SC, II, (19.H1935), 1936, p. 185-186, fig. 5.
21
Informaţii amabile din partea colegilor Doina Benca (Timişoara) şi N. Gude;t
(Cluj).
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seşte mai .ales pe piese pur ornamentale. Cu toate că ar fi exagerat să le legăm
direct de obiceiul consacrării mîinilor votive diferitelor divinităţi, descoperirea
lor în numeroase exemplare, mai ales la capătul acelor de păr găsite în toată
lumea romană, pînă tîrziu în secolul V e.n., face aluzie, oricum, la mîinile
rnti\·c, ,,banalizînd" simbolistica iniţială a acestora printr-o transpunere miniaturală în obiecte de anizanat 22 . Pentru acul de la Ilişua Cristeştii Ciceului, cea mai bună analogie o reprezintă un exemplar fără localitate de
pro\·enienţă, al cărui capăt se termină Într-un caliciu de floare, din care iese
o mină ţinînd între police şi index o sferă sau un fruct 23 .
Inelele cu chaton oval sînt obiecte obişnuite şi În alte descoperiri din
epoca romană. Analogii pentru cele de la Ilişua - Cristeştii Ciceului se află
în castrul de la Buciumi şi în morminte de la Tomis şi Callatis 2 "'.
Dintre cele trei brăţări din colecţia T arma Karoly, cea de sticlă bleunurin, cu pastă galbenă, este celtică, iar cea simplă de bronz are analogii,
de exemplu, În cimitirul de la Soporul de Cîmpie, apaqinînd epocii romane:!".
A treia brăţară cu capete aplatizate, în formă de 'iarpe, reprezintă un tip
puţin răspîndit În Transilvania, ~in•gurele brăţări de acest fel fiind cele descoperite, cu ani în urmă, în cîteva morminte rnmane tîrzii de la Alba Iulia:! 6 .
In schimb, în Pannonia există multe brăţări cu capete aplatizate, varietatea
den,raţiei lor făcînd însă dificilă găsirea unui .exemplar identic piesei de la
I1işua Criste~tii Ciceului. Mai apropiate par a fi brăţările de la: Ko,
Szentlaszlo-Szentegyedpuszta şi Bolcske:! 7 •
Piatra-pandantiv de agat presupunem că făcea parte fie dintr-o bijuterie mai complicată, fie că era purtată drept amuletă, datorită însuşirilor magico-apotropaice atribuite agatului, alături de alte minerale 28 .
Referindu-ne la cele nouă mărgele, observăm că opt dintre ele sînt
fragmentare şi doar una singură, lucrată din ceramică, este Întreagă. Aceasta
din urmă este din zona Ilişua Cristeştii Ciceului, spre deosebire de
celelalte, care sînt de la Ilişua. Ca material, în afară de mărgeaua de ceramică, din restul de opt, şase sînt din sticlă colorată, una de os şi alta de
hematit. Din punctul de vedere al formei, în afară de exemplarul de os şi
22 Alte :ice ornament:ilc <le acest fel în: R. Cagn:it V. Chapot, op. cit., p. 4C6,
fig. 3026; în canubae-!e de la Intcrcisa s-:i gă~it un ac terminat cu o mînă cc ţine Între
<lq;ctc o frunză. Cf. Esztcr B. Vagu, în Alba Regia, XI, 1971, p. 113, pi. 40/4; alt exemplar. din cimitirul de l:i lntrrcisa-,,Papsziget", cf. Esztcr B. Vagu Istvan Bona, Die
Griiberfelder von lntercisa. Der spătromische Siidostfriedhof, A!kademiai Kiad6, Iludapest,
I q 7 r-,_ p. 120. pi. 28; din Egipt provin patru ace, dintre care trei sînt de la Alexandria,
datate În sec. IV-V c.n., şi unul de la Cairo, nedatat. Cf. O. Wulff, Altchristliche und
mittelalterliche byzantinische und italienische Bildwerke, t. I, Berlin, 1909, p. 124, pi. 21,
nr. 458-462; la Untcrsiebcnbrunn s-a găsit un exemplar Într-un mormînt de la Începutul
wc. .1I V-lea c.n., cf. E. Kellcr, în Germania, 45, 1967, p. 109.
23
H. B. Waltcrs, Catalogue of the bronzes, Creek, Romţin, and Etruscan, in the
Department of Creek and Roman ţintiquities, British Museum, London, 1899, p. 317, fig.
70, nr. 2386.
24 C. Pop, op. cit., .p. 92, pi. 98/7-8; M. Ilucovală, În Pontica, 3, 1970, p. 191, 194;
A. V. Rădulescu, El. Coman, C. Stavru, În Pontica, 6, 1973, p. 263, pi. VI/3.
25 D. Protase, Un cimitir d,icic din epoca romană la Soporul de Cîmpie, Ed. Acid.
R.S. R., Bucureşti, 1976, p. 69, pi. 29/7, 31/4, 7.
26 K. Horcdt, Untersuch1mgen .. . , p. 64, fig. 19(7, 8.
27
V. Unyi, în ActaArchBp, XXIV, 1972, 1-3, p. 164, fig. 58/8, 10, 44.
28 J. Marques-Riviere, Amulettes, talismans et pantacles, Paris, 1938, cap. XI, Les
Iapidaires magiques, în special p. 270.
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cel de hematit, care sînt tubulare, cea de ceramică este de forma vasuluibmcan, dintre celelalte, de sticlă, două fiind în formă de pepene, trei sferice
(mai mult sau mai puţin turtite) şi una o\'oidală, uşor bitronconică.
În general, publicarea mărgelelor descoperite în săpăturile arheologice
suferă deseori de superficialitate, lipsind descrierea completă a elementelor ce
caracterizează această categorie de podoabe. Pe de altă parte, durata circulaţiei anumitor tipuri de mărgele este ,·ariabilă, nefiind neapărat influenţată
de sc~imbările modei timpului. Motivele de mai sus, precum şi faptul că nu
cunoaştem deloc contextul apariţiei mărgelelor din cnleqia Torma, ne Împiedică să ne putem pronunţa mai exact asupra încadrării lor cronologice.
Cea mai veche mărgea este cea bleumarin cu decor încrustat din cercuri
albe. Ea aparţine Hallstattului sau Latene-ului. Nu putem şti cu ce alte
desn,periri a ieşit la iveală, dar uneori ea este păstrată timp de mai multe
secole, apărînd în cimitire din sec. III-IV e.n., cum este cel de la Tîrgşor:!!l.
Alte tipuri de mărgele, cum ar fi cele În formă de pepene, mai mult sau
mai puţin crestate, există frecvent în epoca romană, de exemplu la Buciumi
şi SPporul de Cîmpie, dar şi în sec. IV e.n., la Bratei sau în descoperiri mai
tîrzii, din secolele VII-VTII e.n.=rn La fel, mărgele tubulare sau cilindrice
circulă pe durata mai multor secole. Pentru cele două fragmente de la
Ilişua Cristeştii Ciceului cele mai potri,·ite analogii le formează anumite
piese din cimitirul de la Soporul de Cîmpie=11 .
Dintre celelalte mărgele, se pare că forma de vas-borcan e Întîlnită în
morminte romane tîrzii şi În cimitirele cerneaho,·iene ale secolului al IVlea e.n. 3 :?
Tipul mărgelelor cu decor încrustat apare în sec. III e.n., dar se dezvoltă
în sec. IV e.n., ajungînd pînă În primele decenii ale secolului următor. Cele
două mărgele de acest fel din colecţia Torma Karoly, de culoare neagră cu
linii încrustate brune şi albe sau în zig-zag, roşii, se aseamănă cu unele exemplare din cimitirul nr. 1 de la Bratei. O a treia mărgea lucrată în aceeaşi
tehnică, de culoare verde cu încrustaţii maronii şi albe, aparţine aceleia~i
ca tegorii 33 .
Cercelul de aur de la Ilişua - Criste~tii Ciceului reprezintă un exemplar
mai puţin răspîndit în Dacia. Tipologic, el se înscrie în seria cerceilor formaţi
dintr-un disc-medalion, de care atîrnă două pandantive prinse fie direct de
marginea cercului, fie prin intermediul unei porţiuni de legătură. Pentru
ambele variante sînt anafogii la Pompei, iar la Emona (Ljubljana), într-un
mormînt de incineraţie cu cistă de piatră, s-a găsit o pereche de cercei de
aur cu disc, de care este sudată o plăcuţă dreptunghiulară care poartă la
extremităţi cite un pandantiva-i_
9
:.
Gh. Diaconu, Tîrgşor, necropola din secolele li I-TV e.n„ Ed. A cad. R.P.R., Ilucurqti, 1965, p. 109-110, pi. 138/20.
30
C. Pop, op. cit., p. 90-91, pi. 97/1-12; D. Protasc, op. cit., p. 69, pi. 34/4; L.
Bârzu, Continuitatea populaţiei autohtone în Transilvania în secolele IV-V ( cimitirul J de
la Bratei), Ed. Acad. R.S.R., Bucureşti, 1973, p. 71, pi. 28/4; K. Horcdt, Contribuţii ... , p. 84,
fig. 18/13.
:'l D. Protasc, op. cit., p. 69, pi. 27/4.
:12 L. Ilârzu, op. cit., p. 71.
:; 3 Idem, p. 72, pl. 28/3, 6.
34 Cf. DA, t. III1, p. 440-447,
s.v. inaurcs, 1n special, p. 446-447, fig. 4021,
4024: Sonjct Petru, Emonske nekropole, Ljublj1na, 1972, p. 171, pi. 106/ I.
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Cercelul din coleqia T orma se deosebeşte de cei de la Pompei şi Emona
prin faptul că poartă în centru o camee şi este decorat au repousse, celelalte fiind simple, neornamentate. Pentru decoraţie cunoaştem o analogie
într-un mormînt tumular din Bulgaria, la Ljublen, unde s-au descoperit doi
cercei de aur, diferiţi unul de celălalt, şi anume unul cu disc ornamentat
au repousse, altul oval, ajurat, aYînd în mijloc o camee similară celei de pe
piesa noastră. Mormîntul este datat cu monede romane În primul sfert al secolului al III-lea e.n.=15
Cea mai potri,·ită analogie pentru cercelul de la Ilişua - Cristeştii Ciceului o constituie o descoperire făcută cu doi ani în urmă tot în Bulgaria, la
Suhindol, şi anume o pereche de cercei de aur în formă de medalion la care
s-a sudat o plăcuţă trapezoidală. De aceasta atîmă două pandantive terminate cu cîte un rubin. Medalionul are în centru o camee de sardonix ce
reprezintă un portret feminin Yăzut din faţă, marginea de aur fiind ornamentată cu un decor geometric în tehnica au repousse. Cerceii au fost data\i,
În linii mari, în sec. II-III e.n. 36
După cum arată analogiile prezentate, folosirea tipului de cercel din
colecţia Torma se e~alonează din sec. I e.n. pînă În sec. III e.n. În aceste
condiţii, singura posibilitate de a stabiB o încadrare cronologică mai exactă
o reprezintă aflarea perioadei cînd a fo~t lucrată cameea, presupunînd că ea
este contemporană cu montura. În general, comparativ cu gemele descoperite Într-un număr mare de exemplare, cameele sînt mult mai puţine În
Dacia 37 .
Exemplarul în discuţie este o camee ovală-alungită de sardonix, reprezenlÎnd bustul unei femei tinere din profil, spre stînga. Trăsăturile sînt destul
de dificil de stabilit, deoarece piatra este distrusă în dreptul nasului. La baza
gîtului (fiind şi lung) se observă lucrătura minuţioasă a draperiei, săpată în
falduri, cu un colţ ascuţit în faţă. Este redată o figură delicată cu faţa mică,
impresia fiind subliniată probabil şi de părul bogat care acoperă o parte din
frunte şi urechile. Coafura este realizată din onduleuri adînci, paralele, încheindu-se la ceafă printr-un coc bogat, împletit. Pieptănătura, deşi nu seamănă
pînă la identitate cu nici una dintre reprezentările de pe monede ale împără
teselor romane, dătătoare de ton în moda timpului, credem că aminteşte genul
de coafură purtat de împărătesele siriene, începînd cu sfîrşitul secolului al
II-iea c.n., dar mai ales în prima parte a secolului al III-iea e.n. 38
35
36

D. Ovcarov, în Arheologija, 3, 1979, p. 40, fig. 10.
B. fllov, în Bulletin de la Societe Archeologique Bulgare, V, 1915, p. 226, fig.

159.
colecţiile Muzeului de istorie al Transilvaniei se
păstrează
55 de geme şi
camee. Cf. L. Ţeposu-David, op .. cit., p. 526. Muuul de iis-torie şi artă din
Zalău are in colecţiile sale 63 de geme şi numai o camee. Cf. L. Ţeposu-Marinescu şi
E:va Lak6, Catalogul colecţiei de geme romane, Zalău, 1973, 32 p.; de la Romula au
ajunis in colecţia Muzeului din Caracal 31 de geme şi o singură camee. Cf. D. Tudor.
În Apulum, VI, 1967, p. 209-216.
38 M. Bernhart, Handbuch zur Munzkunde der romischen Kaiserzeit, Halle, 1926,
p. 5, ,pl. 12/1, portretul Didiei Clara şi pl. 12/10-12, p. 23, pl 58/H portretul Iuliei
Domna; Ma.rg. Stephan, iru RE, Suppl. VI, col. 90-102, art. Haartracht; RE, VII 2, col.
2109-2150, art. Haartracht und H(Ulrschmuck.
37
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Am putea deci încadra cronologic cameea şi, implicit, cercelul înue
ultimii ani ai secolului al Ii-lea ~i prima treime a veacului următor. El reprezintă, cu siguranţă, un produs de import, Într-o execuţie artistică reu~i1ă.
Cum s-a observat, majoritatea podoabelor descoperite în zona Ilişua Cristeştii Ciceului, provenite din colecţia Torma Karoly, aparţin în linii mari
epocii romane, secolelor II-III, majoritatea neputînd fi datate mai ex:al't.
Este vorba despre acele ornamentale de os sau bronz, inele digitale, ,,gem.1 ''
de pastă, brăţara simplă, piatra-pandanti,· de agat şi unele dintre mărgeie.
Cele mai vechi podoabe din colecţie ~Înt: mărgeaua bleumarin cu încrusta\ie
de cercuri albe, datînd din Hallstatt sau La-Tene şi fragmentul de brăp.ră
celtică.

Dintre piesele care pot fi încacira te cronologic cu mai multă sigur an\ .1
cercelul de aur, databil la sfîrşitul sec. II e.n. ~i începutul ,;ec.
III e.n., iar în epoca romană tîrzie se înscriu brăţara cu capete în formă de
şarpe, mărgeaua de tip vas-borcan şi probabil cele cu decor încrustat.
Podoabele din zona Ilişua - Cristeştii Ciceului, fără a aYea o impnrt~nţă ist~rică deosebită, merită a fi semnalate cel puţin în scopul cunoaşterii
ş1 punem în circulaţie a unor vestigii inedite, aflate În colecţia muzeului
clujean.
IOANA HICA-CIMPEANl.

menţionăm

PARURES ET BIJOUX DECOUVERTS DANS LA REGION
D'ILIŞUA - CRISTEŞTII CICEULUI (VILLAGE D'URIU,
DEP. BISTRIŢA-NASAUD)
(Resume)
Parmi Ies collections 1les plus importantcs du Musee d'Histoirc de Cluj-Napoca, se
trouvc la donation faite, ii y a plus d'un sicclc, par Torma Karoly ( 1829- I 897). !\im
connu pour son activite niche, dirigee vers !'crude des traces de 1'6poquc romainc cn
Da.cie (v. Ia note nr. 1), ii a fait plusieurs rcchcrchcs et fouillcs archeologiqucs, surtout
aux environs du viUagc d'Uriu, a Cristeştii Ciccului et au granid camp romain d'Ilişua
(dep. Bistriţa-Năsăud).
Le nombre ~nitia•l d'objects qui constituent la donation ctait de 1900, dont 1200
appartenaient a l'cpoquc romaine et ,provenaient d'Ilişua Cristeştii Ciccului. On ,1
rcussi a en identifier 900 objects differents, dont Ort! a deja pubLic un petit nombre (v.
Ies notes nr. 7-11).
La plus grand ,partie de la collection ctant presque inconnue, nous presentons lcs
objects de parure et Ies bijoux trouves
Hişua et Cristeştii Ciceului, parmi lesquels on
remarque une cpingle en bronize (fig. 1/2) ayant la forme d'unc maine (v. Ies n•otcs
nr. 20-23) et une boucle d'oreille ornee d'une camee (~ig. 3/1-2).
Chronologiquement, on peut encadrer la plupart des objects au IIe-IIIc siecle de
n.e., excepte un fragment d'un bracelet en verre (fig. 2/4) et une perle bleumarine ayant
d~ cerdes blancs incrustes (fig. 3), appartenant a l"epoque du Hallstatt ou bien Latcne.
A natre avis, la boucle d'oreille en or, date de la fin du IIe et du ,commencemcnt
du Ilie siecle de n.e., alors que le bracelet en bronze (fig. nr. 2/1), i1a perle en ceramique
(fig. 2/8) et probablement toutes celles
decor incruste, appartiennent
l'epoque romaine
tardive.
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