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SIMBOLURI LEGATE DE VÂNĂTOARE
DE LA FALEZELE SOMEȘULUI
GHEORGHE LAZAROVICI*, RADU POP**

Symbols related to hunting on the banks of the River Someș
Abstract: The Someş Cliffs (Sălaj County) provide a
majestic sculptural landscape beginning from the Rus area
until the tourist park Grădina Zmeilor. Some of the rocks
show animal and anthropomorphic representations, as
well as signs and symbols, which span over a long period
of time (from Paleolithic to Middle Ages and modern
times). This article intends to discuss and interpret some of
the most significant showcases. The mentioned discoveries
draw our attention to new parietal art achievements, which
complete those already known in Romania.

Keywords: Someş Plateau, Someş cliffs, parietal art/
cave art, animal and human representations, symbols,
signs, meanings
Rezumat: Studiul de față intenționează discutarea și
interpretarea simbolurilor parietale descoperite în zona
Someș-Cliț (județul Sălaj). Descoperirile menționate sunt
cele mai complete descoperiri parietale cunoscute pe teritoriul României.
Cuvinte-cheie: Platoul Someș, artă parietală, simboluri

GHEORGHE LAZAROVICI, RADU POP

Cea mai importantă descoperire
paleolitică din zonă era până de curând
peştera cea din cariera Cuciulat, identifi‑
cată încă din 1962, când minerul Costan
Indrecan din Cuciulat a intrat aici pe circa
150 m lungime. Ulterior peştera a fost car‑
tată şi era mult mai lungă, având 450 m.
În zona Podişului Someșean sunt
semnalate peste 34 de peşteri şi grote,
toate aflate în partea de nord a bazinului
Someşului (fig. 1)1.
Din păcate acestea nu au fost cerce‑
Fig. 1. Podişul Someşan după Al. Savu.
tate de arheologi, fiind vizitate doar de spe‑
ologi. Peştera din Cariera Cuciulat a fost redescoperită la 28.07.1978 de către speologii de la Clubul
de speologie Emil Racoviţă, Bucureşti. Cu această ocazie Mihai Codescu a observat vestitele picturi
rupestre de pe tavanul unei săliţe, atestate şi publicate ulterior cu analogii de Marin Cârciumaru şi Maria
Bitiri2, care le-au atribuit ultimei părți a Paleoliticului superior (cca. 10.000 î.Chr.).
* Universitatea Lucian Blaga, Sibiu ghlazarovici@yahoo.com
** Cluj Napoca, RO, diartis@diartis.ro
1
Istvan et alii 2011, p. 1–3; Bitiri, Cârciumaru 1979; 1980; Cârciumaru, Bitiri 1980; Cârciumaru, Brijan 1988; Păunescu
2001, p. 449.
2
Bitiri, Cârciumaru 1979; 1980a; 1980b; 1988; Păunescu 2001, 449.
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Cea mai apropiată staţiune paleolitică este la Perii Vadului – Cariera Veche sau Pe Stâncă (com.
Ileanda, jud Sălaj, la cca. 8 km în linie aeriană de cele mai apropiate gravuri rupestre3). Cele mai timpurii
materiale de aici sunt din Musterianul târziu (niv. I), iar nivelul următor (II) este din Gravetian.
Descoperiri paleolitice în Bazinul Mijlociu al Someşului au fost semnalate la Buciumi (de echipele
care au cercetat castrul roman), pe valea Agrij ce coboară prin Romita la Jibou în Someş, constând dintrun vârf bifacial şi un gratoar atribuite Aurignacianului şi altele4. Alte descoperiri paleolitice mai sunt la
Chendrea5, cele pomenite de la Perii Vadului (cu posibile materiale și din neolitic timpuriu6) şi altele
spre Izvoarele Someşului. Marin Cârciumaru7 a semnalat picturi rupestre la Ileanda.

Fig. 2. Zona falezelor Cuciulat – Cliţ.

Fig. 3. Descoperiri paleolitice şi rupestre.

Începând cu anul 2007, în urma unor prospectări Radu Pop descoperă în Falezele Someşului pri‑
mele puncte cu gravuri de artă rupestră din perioada paleoliticului final şi a altor recente (fig. 2–3). În
anul 2013, sunt semnalate primele rezultate împreună cu C. Ghemiş şi I. Bejinariu care sunt de fapt o
mică parte din cele peste 26 de puncte cu reprezentări de artă parietală8. În ultimi doi ani cei doi autori au
reluat studiul obiectivelor de artă parietă realizănd cataloage pentru câteva din cele 25 de puncte.
Ca unitate geografică zona de care ne ocupăm face parte din Podişul Someşan, situat în partea nordvestică a Podişului Transilvaniei, traversat de Someş între Dej şi Jibou. Relieful este format din interfluvii
netede dezvoltate pe un substrat sedimentar uşor înclinat spre sud-est, cu altitudini de 500–600 m9.
Partea de nord a Somşeului ce cuprinde şi carstul Podişului Someşan care s-a dezvoltat în princi‑
pal pe calcare eocene (formaţiunea de Cozla) și oligocene (stratele de Cuciulat şi mai puţin marnocal‑
carele formaţiunii de Bizuşa)10. Trebuie de asemenea să menționăm că sunt straturi cu densităţi diferite
3
4

5
6
7
8
9
10

Păunescu 2001, p. 451 şi urm., apud Bitiri, Cârciumaru 1980.
Jungbert 1977, p. 1–3; 1978; 1979; Păunescu 2001, p. 448–456; Luca, Gudea 2010, p. 100, cat. 229a; între Rus şi Buzaş,
în apropierea albiei vechi a Somesului, lângă drumul vechi, lângă gura peşterii, s-a descoperit o aşezare preistorică.
Bibliografie: Roska 1942, p. 51, no. 239; Lakó 1981, p. 48; Luca, Gudea 2010, p. 34, cat. 41; negate de Ferenczi 1976,
p. 48, care le numeşte Văgăuni deoarece căuta fragmente ceramice sau silexuri.
Păunescu 2001, p. 449.
Păunescu 2001, 449 sqq.
Bitiri, Cârciumaru 1979; 1980; Cârciumaru, Bitiri 1980; Păunescu 2001, p. 450–455.
Bejinariu I., Pop R., 2011; Pop, Ghemiş 2013; fotografii realizate de Radu Pop.
Istvan et alii 2011, 1 sqq.
Istvan et alii 2011, p. 1 şi urm.
— 10 —
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de gresii, nisipuri întărite,
care au fost săpate de vânturi
de-a lungul mileniilor creând
numeroase abriuri, unele
lungi de peste 150 m.
Cu prilejul săpături‑
lor din Cheile Turzii Radu
Pop ne-a semnalat mai multe
puncte cu asemenea des‑
coperiri; ulterior, în cadrul
unor expediții speciale, am
vizitat doar o duzină din fale‑
zele cu urme de artă rupestră
(fig. 2–311).
Trebuie să precizăm
Fig. 4. Carstul din Podișul Someşan, după Istvan et alii 2011.
că, aşa cum am observat şi
în alte locuri unde sunt sanc‑
tuare în natură, oamenii de-a lungul timpului vizitând aceste abriuri şi-au marcat numele, adresa sau
localitatea. Astfel de situaţii am găsit în peşteri sau sanctuare în natură12, ca pe muntele Teasc şi în zona
apropiată (Borsec – Ditrău – zona Topliţa ş.a.13), în Munţii Buzăului în zona Nucu – Fundu Peşterii14 sau
la Ruginoasa – Policiori în aceași zonă15 şi altele (Grădina Zmeilor, jud. Sălaj16); toate acestea însumează
peste o duzină de puncte cu semne din toate vremurile.
Falezele Someşului perspective turistice şi ştiinţifice
După aspectul câmpiei joase a Şomeşului şi urmele a numeroase coturi şi meandre vechi, putem
presupune că râul avea în vechime o luncă joasă, largă. În prezent albia este mai îngustă şi adâncită,
vechile meandre au fost arate, au rămas smârcuri alimentate de văi laterale, unele fiind blocate de drumu‑
rile recente dintre sate sau de calea ferată. Ne putem imagina că unele faleze spălate de apele Someşului
nu era înierbate. Ca o constatare generală precizăm că mai toate falezele pe care am găsit gravuri rupestre
erau păstrate în surplombe, iar uneori erau adevărate „galerii”, unele lungi de peste 150 m (la Rus, fig. 9b,
10d). Fiind la începutul cercetării, vom analiza doar unele aspecte, mai generale, scopul nostru în acest
studiu se îndreaptă spre semn şi simbol, dar şi pentru sensibilizarea autorităților în vederea protejării
acestor monumente rupestre. Deoarece multe din acestea prezintă acum o stare precară de conservare,
iar amatori de „suveniruri” sunt numeroşi facem doar referiri generale privind localizarea lor. Peştera de
la Cuciulat a fost închisă, iar reprezentările rupestre de care ne ocupă sunt greu de protejat fără proiecte
speciale, iar pentru protejarea lor este necesară o cunoaştere ştiinţifică, dar mai ales înţelegerea impor‑
tanţei lor turistice.
11

12
13
14
15

16

Pentru a nu fi vandalizate, deocamdată nu dăm localizările exacte fiind numeroşi amatori şi colecţionari de „suveniruri
arheologice”.
Lazarovici Gh. et alii 2001, I.1, p. 268.
Lazarovici Gh., Lazarovici C.-M. 2011; Lazarovici Gh. et alii 2011; 2014, 2015.
*** Nucu-Fundu Peşterii 2012.
Vezi Lazarovici Gh., Gavrilă 2016 şi bibliografia zonei: Mândricel, Bortaş 2008; Gavrilă 2012; *** Nucu-Fundu Peşterii
2012; vezi şi alte cercetări şi referiri pentru zonă.
s.v. Grădina Zmeilor https://www.youtube.com/watch?v=J-MhBsOxC50, http://www.romanialibera.ro/econo‑
mie/finante-banci/salaj--legendele-care-aduc-turistii-in-gradina-zmeilor,
https://www.roportal.ro/articole/despre/
gradina_zmeilor_monument_al_naturii_5437,
— 11 —
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Fig. 5. Falezele din zona Cliț..

Fig. 6. Grote şi abriuri necercetate din zona Cliț..

Fig. 7. Grădina Zmeilor, Călugării, jud. Sălaj.

În judeţul Sălaj s-a acordat şi se acordă atenţie monumentelor istorice şi ale naturii, dacă ar fi se
ne gândim la parcul arheologic de la Porolisum sau la Parcul natural-turistic Grădina Zmeilor (fig. 6).
Falezele Someşului ar fi o nouă arie într-o zonă lipsită de mari centre urbane, foarte potrivită turismului
şi favorabilă comunităţilor, străbătută de o rută importantă de circulaţie Satu Mare – Cluj – Bucureşti şi
Satu Mare – Bistriţa – Iaşi. In plus legăturile cu Grădina Zmeilor completează interesul pentru noi trasee
turistice. Din Valea Someşului legăturile merg spre castrul roman de la Romita pe valea Agrij spre Zalău.
De altfel, deşi nu a fost cercetată decât sumar, în Grădina Zmeilor, pe Călugărul Mare (fig. 7a), ală‑
turi de grafiti recente (fig. 7b, 7c galben) sunt şi unele reprezentări rupestre mai vechi (marcând animale
sau păsări răpitoare după cioc), cu urme de desprindere anterioare grafitelor recente. Astfel de fenomene
regăsim şi în alte părţi în România sau în străinătate (fig. 8a, c). Spre spre SV mai există un lung şir de
faleze care trebuiesc cercetate.
Trebuie să amintim că asemenea faleze sunt cunoscute şi în străinătate, iar unele au fost transfor‑
mate în parcuri arheologice (în care s-au găsit și urme arheologice), ceea ce este de dorit şi necesar şi la
noi pentru a fi protejate; acest demers de început se doreşte în această direcţie. Începând din zona Rus
şi până la Parcul turistic Grădina Zmeilor, din cât am vizitat în cele 4–5 expediţii, însoţit şi îndrumat de
Radu Pop, Falezele Someşului se întind maiestos, creând forme ale naturii asemuite de unii colegi cu
paradisul, alteori cu lumea Zmeilor. Aceste faleze cu reprezentări rupestre (mai jos analizăm doar unele
teme din sutele de semne sau simboluri de pe gravuri şi unele picturi rupestre (fig. 11, 13 şi urm.) unele
datându-se în intervalul 12.000–10.000 BC sau mai vechi, cum este cazul Peşterii Cuciulat de la Ileanda,
fig. 11/1), nu sunt mai prejos decât parcurile din vestul Europei (fig. 9a, c, 10). Sub aspect turistic este
necesară o valorificare superioară a lor.
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a
Fig. 8: a, Localizarea grafitilor de la Călugărul Mare; b-c, Scrieri recente (LJI, IE HELA), a, gravură veche.

c

Falezele Someşului
Radu Pop şi Călin Ghemiş au publicat câteva gravuri rupestre şi relevee din primele situri identifi‑
cate până acum dintr-un mare număr de gravuri rupestre de la Falezele Someşului. Au primit şi vizita lui
Jean Clottes, reputat specialist francez în artă rupestră, care a venit special pentru a vedea aceste desco‑
periri, ca şi pe cele de la Coliboaia, aflate la cca. 110 km distanță în linie aeriană.

a
Fig. 9: a, Parcul arheologic La Roque-Saint Christophe, cultura Perigordian,
Paleolitic; b, faleze cu grote, Rus nivelul 3 (de sus).
— 13 —
https://biblioteca-digitala.ro

b

Gheorghe Lazarovici, Radu Pop

N

a
b
Fig. 10: a, Perigordian, Van Les Eyzies, Sergeac Sarlat; b, d, Rus 3; c, Brandemburg Hohle- Marsovice, Czech Republic.

d
c

2

1
Fig. 11: 1, Cuciulat, calul și felina (după Cârciumaru 2010, 52, fig. 9–10); 2–3, biserici
de lemn: 2, Ileanda (Wikipedia); 3, Băbeni (foto Lazarovici Gh., Pop).
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Fig. 12. Desene rupestre din Peştera Coliboaia: a rinocer, b Bizon

a

b

Jean Clottes a confirmat vechimea şi apartenenţa reprezentărilor rupestre de la Falezele Someşului
la Paleoliticul superior17. Foarte multe din reprezentările şi semnele de aici sunt vechi, dar aşa cum se
întâmplă cel mai adesea în sanctuarele în natură, ele au fost vizitate şi ulterior, fiind adăugate noi semne
din diferite perioade istorice până în zilele noastre. Oamenii au credinţa că numele lor intră în nemurire
atunci când îl scriu pe stânci, dar monumentele trebuiesc protejate. În vecinătatea monumentelor tre‑
buie amenajate locuri speciale, cu pietre mari, pentru cei care vizitează şi simt nevoia să îşi scrie numele
pentru posteritate.
Problemele puse de aceste descoperiri sunt extrem de vaste, dar studiul de față nu se leagă de arta
rupestră sau parietală (în cavităţi, peşteri, abriuri, faleze), ci de simbolistica ei, de simboluri care ajung
semne. De altfel nu avem o pregătire specială în artă rupestră, o folosim doar ca izvor de analiză pentru
simbol-semn. Ambele sunt mijloace de comunicare între oameni sau între Om şi Divinitate, cum apar în
mai toate religiile preistorice.
În prima parte a acestui studiu am menționat unele descoperiri paleolitice din partea de sud şi
o serie de peşteri din partea de nord, ce demonstrează că zona a fost locuită începând din Paleoliticul
superior până în zorii civilizaţiei neolitice, cum rezultă din unele piese comentate de Al. Păunescu (vezi
17

17

Pop, Ghemiş 2013; a avut unele rezerve privind vârfurile de lance: afirmaţii Radu Pop
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fig. 2–3), ceea ce confirmă datările şi aprecierile colegilor care au studiat aceste obiective arheologice.
Așa cum am menționat anterior, cel mai apropiat sit paleolitic de punctul nostru de interes este cel de la
Perii Vadului, aflat la cca. 8 km în linie aeriană în aval.
Temele principale pe care le regăsim în reprezentările de pe aceste faleze sunt cerbul, bourul-tau‑
rul, căpriorul, antilopa, iepurele, cu unele referiri la simbolurile lor, cornul sau bucraniul. Mai trebuie să
precizăm că apar în câteva situaţii peşti mari. În treacăt mai analizăm şi o serie de simboluri abstracte din
vecinătatea semnelor.
Datarea exactă a reprezentărilor și semnelor este dificilă și nesigură, deoarece mijloacele de care
dispunem acum sunt relativ limitate, nu avem tehnici specializate pentru a analiza urmele uneltelor folo‑
site la realizarea lor. Totodată, nu am făcut săpături pentru a urmări dacă în zonă sunt urme vechi de
locuire. Puţinele vetre de foc şi urmele de fum de pe pereţi pot fi şi recente; fără săpături cu instrumente
şi tehnici specializate nu sunt posibile rezultate exacte, de aceea nici nu abordăm aceste aspecte. O altă
problemă este legată şi de interpretarea figurilor care poate fi uşor diferită de la un specialist la altul, mai
ales că sunt suprapuse şi erodate, ceea ce le face greu de identificat. Colegii specialişti care au văzut foto‑
grafii cu aceste situaţii consideră că ele pot începe din Paleoliticul târziu18.
Descoperirile au fost încadrate în mai multe arii (Area). În Area 1 au fost catalogate 75 de grupe,
în Area 4 sunt 47 grupe, iar din Area 2 au fost catalogate 21 grupe.
Gravurile au fost realizate prin incizii: unele sunt foarte adânci și probabil s-au folosit obiecte de
metal; altele sunt mai fine și este posibil să fi fost folosite unelte de silex, poate și metalice; doar câteva
au fost realizate prin zgâriere. Dar, modalitatea lor de realizare sau uneltele folosite nu oferă concluzii
privind datarea: uneori o figură este uşor scrijelată, dar mâna şi arma sunt incizate (Area IV, cat. 22); în
alte cazuri apare numele şi anul, indicând o perioadă recentă. Mai observăm că scoarţa/coaja peretelui
lustruită de vreme cade în multe locuri, iar pe structura nisipoasă se observă doar urmele fostei figuri,
motiv pentru care multe gravuri nu mai pot fi identificate ușor.
I. Cerbul, altarul – Cerbul Soare
Cerbul este cea mai impozantă și impresionantă figură dintre cele prezentate de descoperitori în
studiul lor, cu imagini extrem de sugestive și de bună calitate19. Cel mai important element al său sunt
coarnele (herbul), (fig. 11, şi altele, cat. I.5720).
Datorită acestora şi a reînoirii lor anuale, ciclice, a fost asemuit arborelui vieţii cu vasta lui simbo‑
listică. Rege al pădurilor prin mărimea sa şi a coarnelor, cerbul este simbol al fecundităţii, al ritmurilor
creşterii, al renaşterilor21. El apare în multe mitologii.
Cerbul Soare
Prin mugetul lui se crede că cerbul trezeşte viaţa creată. Prin razele coarnelor sale este asemuit cu
răsăritul, cu zorii zilei, fiind vestitorul luminii, arată drumul spre lumina zilei. În mitologia europeană
arborele vieţii este prezentat ca răsărind din coarnele sale în viziunea sfântului Hubert.
Din toate atributele de mai sus, în simbolistică cerbul apare ca mediator între Cer şi Pământ, cu
viziunea lui cosmică legată de lumină. În mitologia greco-romană este simbolul Dianei-Artemis, fecioara
vânătorii. Există multe alte atribute legate de acesta.
18
19
20

21

Opinia Prof. Dr. Vasile Chirica de la Iaşi.
Pop, Ghemiş 2013, marcaj ca Area IV.
În 2016 semnele au fost catalogate: cifra romană reprezintă area, iar cea abstractă numărul din catalog. Până acum au fost
catalogate din acest areal peste 50 de gravuri şi semne, dar cercetările continuă.
25
Chevalier, Gheerbrant 1995, sub vocem Cerb.
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1

Fig. 13. 1) Cerbul 2 şi lancea (Area IV la Pop, Ghemiş): A, cerbul; B,
mamut; C, lancea; D, cortul; 2) Vizita lui J. Clottes

2

Cerbul este o reprezentare frecventă care apare şi în alte zone ale falezelor, alteori sunt păstrate
doar urme ale coarnelor. De fiecare dată însă coarnele sunt redate în dimensiuni impozante (fig. 14),
ajungând la mai bine de o treime din mărimea corpului.
Din acest punct de vedere, felul de redare al lui, dar mai ales a coarnelor ne aminteşte de arta pale‑
olitică din Grota Chauvet22.
Desigur acolo imaginile fiind redate cu cărbune era mai simplă şi mai uşoară redarea artistică a
coarnelor decât gravarea lor pe stâncă. La Valcamonica uneori coarnele sunt redate ca imitând un soare
(fig. 14), alteori, unele imagini sunt atribuite Epocii Fierului (după arme scut, coif, săbii:fig. 14c).
22

Chauvet et alii 1995, p. 45, fig. 39; p. 52–53, fig. 45 şi fig. 65–67, 71.
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a

c
Fig. 14. a-b, Cerbul Mare 1 şi Taurul 1 (după Pop, Ghemiş, desene Pop Radu); c-d, Valcamonica V.

b

d

Şi în alte zone în care apare o stilizare a cerbului similară celei de la Valcamonica (fig. 14c-d) sunt
redate şi arme de metal. Este vorba de desenele rupestre de la Gondomar, Pontevedra23 unde apar pum‑
nale, halebarde, scuturi, arme ale epocii metalelor.
Pentru vânătorii paleolitici, dar şi pentru comunitățile omenești mai târzii cerbul era o sursă bogată
de hrană, iar coarnele sale, folosite ca unelte, culese din hăţişurile pădurii sau recoltate de eroul vânător
(pentru care este un trofeu), erau uneori depuse în morminte24.
Pe teritoriul României sunt atestate numeroase descoperiri de artă rupestră, semnalate de paleoli‑
ticeni, de la C. S. Nicolăescu-Plopşor25 şi până la Marin Cârciumaru, ultimul, realizând și sinteze pe acest
subiect26. Lor li se adaugă alţi specialişti care au făcut referiri la astfel de descoperiri27. Între descoperirile
23
24
25
26

27

Seglie, Ricchiardi 1970, în *** Petrogliphes Galicia.
26
Müller-Karpe 1968, II, Taf. 278.82.
Nicolăescu-Plopşor 1926; 1929.
Bitiri 1980; Bitiri, Cârciumaru 1980; Cârciumaru, Brijan 1988; 1989; Cârciumaru 1987; 2010 şi bibliografia problemelor
şi punctelor noi.
Luca, Gudea 2010, p. 44, catalog 82, citează: Bitiri, Cârciumaru 1980, p. 21–23; Drâmbocianu 1980; Lakó 1981, p. 51–52;
Boroneanţ 1977; Păunescu 2001, p. 449; Beldiman 2007, p. 31; Mârza 1996; Mantu 1987; Rogozea 1995; Mândricel,
Bortaş 2008; Luca, Gudea 2010, p. 44 catalog 82.
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a

b

c
Fig. 15. a-b, *** Petrogliphes Galicia 1970; b, Gondomar, Pontevedra 1970; c, Anatti, Camonica
Valley 1961, 123; d, Porto Badisco (Ingravallo 2007, 217, Grotta dei Cervi, fig. 4).

d

mai recente le amin‑
tim pe cele din peștera
Coliboaia, datorate lui
Călin Ghemiş28 sau pe
cele de la Nucu-Fundu
Peşterii29,
publicate
într-o apreciată sinteză
recentă, datorată lui
Valeriu Sîrbu și altor
colegi. În cazul ultimu‑
lui sit s-au luat și măsuri
pentru protejarea peşte‑
rii, ceea ce trebuie făcut
şi pentru unele din des‑
coperirile la care ne vom
Fig. 16. Area I Cerbul 2 şi 3, Taurul 2 alături de alte semne şi simboluri (după
referi mai jos. Unele
Pop, Ghemiş, desene-releveu Pop Radu, M11 marcaj cu roşu Lazarovici).
sunt în stare de degra‑
dare naturală (zona
antilopelor, fig. 18), altele au fost afectate de intervenţii antropice ulterioare (cruci, clepsidre, nume etc.).
Din bazinui Someşului, la sud de falezele cu desene rupestre au fost descoperite oase de cerb,
28
29

Ghemiş et alii 2011.
*** Nucu-Fundu Peşterii 2012; Mantu 1987; Mândricel, Bortaş 2008.
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mamut şi alte animale, considerate a fi vânate în Paleolitic30. Toate aceste animale le reîntâlnim în gravu‑
rile rupestre.
Până în prezent la Falezele Someşului cerbul apare în diferite asocieri cu taurul, vânătorul, dar şi cu
arme de vânătoare ca suliţa, lancea, săgeata (Area I, III şi IV, fig. 12 şi urm.31).
În Area I sunt prezentate scene de vânătoare, spre deosebire de Area IV, care are un aspect aparte.
Am botezat imaginea ca Cerbul Soare deoarece în jurul coarnelor au fost sugerată prin linii scurte
o imagine solară. Mărimea coarnelor şi razelor este aproape cât corpul cerbului. Panoul Cerbului Soare
are un aspect aparte, figura centrală fiind cerbul, în jurul căruia se desfăşoară o adevărată alegorie. În alte
cazuri din sitului La Haltă, peste cerb sunt alte figuri sau el acoperă alte figuri fiind realizate în aceeaşi
manieră (fig. 17 şi urm.).
În toate cazurile
peste cerb sunt alte figuri
sau el acoperă alte figuri
realizate în aceeaşi mani‑
eră, ceea ce sugerează că
provin din aceeaşi epocă
(fig. 13). Doar în Area 4
cerbul apare ca figură cen‑
trală, toate celelalte repere‑
zentări îi sunt subordonate.
Credem că în această situ‑
aţie avem de a face cu un
altar în natură.
Scopul acestui altar,
a ca de altfel şi în Area I, cre‑
dem că era acela de a-i ini‑
ţia în tainele vânătorii pe
cei din generaţiile tinere.
Pe imaginea cerbului sunt
marcate punctele vitale ale
animalului (fig. 17–18);
zona inimii este marcată
de vârfuri de săgeată şi o
încercuire a zonei vitale. In
alte situaţii din arta rupes‑
tră observăm că din acele
zone curge sângele ani‑
malului săgetat de vânător
(fig. 52.1).
În zona din faţa
b panoului cu Cerbul Soare
Fig. 17: a, „Cerbul Soare”; b, detalii marcate de noi.
este o zonă cu arme (lance,
săgeţi), unde de la vârful de
lance se văd o serie de picături interpretate de noi ca sânge (detalii la fig. 24, marcaj a2).
30

31

Păunescu 2001, p. 450, menţionate de A. Orosz şi M. Roska (1942, p. 314–315) ca descoperiri paleontologice; despre
mamut: Alpert Barbara Olins 2010–2011, fig. 212 şi urm.;
Pop, Ghemiş 2013, fig. 2–3, 9.13, vezi la aceştia detalii privind localizarea şi dimensiunile scenelor.
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Un al doilea punct vital este sugerat în zona capului, mai precis a urechii, unde oasele nu sunt
la fel de groase ca cele din frunte. Acel punct este subliniat de un omuleţ, un vânător abia schiţat, care
are în mână o lance sau
arc îndreptată spre ure‑
chea cerbului (fig. 18b).
Pentru a sublinia locul,
în vecinătatea urechii
este schiţată o săgeată
cu vârf bifacial de silex
şi o imagine a urechii
desenată în plan şi nu în
profil cum ar fi corect.
Am botezat figura zoo‑
morfă Cerbul Soare
deoarece în jurul coar‑
nelor a fost sugerată
prin linii scurte o ima‑
gine solară. De altfel
coarnele şi razele din jur
a
sunt realizate în aceeași
manieră ca și corpul
animalului. O altă
figură asociată Cerbului
Soare, care ne întăreşte
ideea de altar într-un
sanctuar în natură, este
un omuleţ.
Acesta este redat
în faţa cerbului prin
linii foarte fine, trase cu
grijă. Doar mâna în care
ţine lancea cu vârf de
silex ce se îndreaptă pe
direcţia urechii cerbului
b
este executată prin linie
Fig. 18. Cerbul Soare, puncte vitale: a, zona inimi; b, zona urechii.
mai groasă, în acelaşi
stil precum conturul
cerbului. Acest personaj are o îmbrăcăminte formată din fâşii de piele, marcate prin linii subţiri. Intr-o
mână cu 2–3 degete figurate ţine lancea, în alta pare a avea un laţ sau îmblătitor (asemănător cu unealtă
ţărănească din două beţe legate cu curele folosită la bătut grâu, fasole, dar şi ca armă). Zona capului este
afectată sau nu s-a insistat asupra ei. Reprezentarea antropomorfă am numit-o omuleţ (fig. 19), căci
mărimea lui depăşește cu puțin înălţimea coarnelor cerbului. La picioarele acestuia sunt alte reprezen‑
tări. Omulețul stă deasupra unui cornut cu coarnele în „V” (fig. 20). Am putea defini omulețul și ca
spiritul vânătorului (fig. 15), din cauză că imaginea este fin realizată, doar sugerată, spiritul fiind cel care
dirijează arma vânătorului spre punctele vitale.
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a
Fig. 19. Omuleţ-spiritul vânător: a, original; b, imagine prelucrată.

Fig. 20. Cerbul Soare, omuleţul şi alte reprezentări.
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Sub burta cerbu‑
lui sunt redate o serie de
picături sugerând sperma
sau urinare în momen‑
tul săgetării (fig. 20). La
picioarele acestuia sunt
unele semne.
Dedesubtul cerbu‑
lui este redat un căprior,
ce a fost realizat mai târ‑
ziu, deoarece capul aces‑
tuia taie piciorul din faţă
al cerbului. Şi la căprior
prin punctele vitale sunt
redate nişte săgeţi prin
linii subţiri. Pe la picioa‑
Fig. 21. Căpriorul (imagine prelucrată în interior) are
rele din spate a trecut
redat doar conturul pentru a fi mai evident;.
o suliţă cu vârf de silex.
O serie de linii (fig. 21
marcaj 1–2) definesc
unele din punctele cheie
pentru vânat. Două linii
sunt în zona inimii, gâtu‑
lui şi picioarelor (marcaj
2,4). Alta, o lance trece
prin zona picioarelor din
spate sugerând o ratare
(fig. 20–21 marcaj 3).
Mai jos am redat o
serie de imagini de vână‑
toare din arta rupestră în
care se pot observa dife‑
rite modalităţi de săge‑
tarea sau împungerea
animalelor (fig. 20, 21.3,
Fig. 22. Cornut, imagine prelucrată.
22.3, 27). Pe spate o serie
de lovituri marchează
pete albe, cum întâlnim adesea la unele specii de cervide cu blană roşie şi cu pete albe pe blană.
O altă figură din panou este un cornut cu coarnele în „V”, ale cărui picioare din faţă au fost marte‑
late cândva, iar prin picioarele din spate a trecut o suliţă sau săgeată lungă (fig. 20, 21.3, 22,3, marcaj 3).
De la botul animalului de pe suprafaţa rocii s-a desprins, așa încât nu știm dacă mai existau alte repre‑
zentări sau detalii privind capul. Felul în care sunt redate coarnele este puţin frecvent, încât nu putem
identifica specia, dar avem o analogie pentru acest gen coarne la Campo Lameiro, în Galicia, Spania32.
Următoul panou cu gravuri este dedicat în principal armelor. Intre cele două panouri este o rup‑
tură a scoarţei, nu ştim cum continuau reprezentările.
32

Seglie, Ricchiardi 1970, Arhiva CeSMAP Laxe da Fonte de Pena Furad, Psaredes.
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Scena principală este dominată de o lance de mari dimensiuni (fig. 17), alături de câteva vârfuri
de arme şi de un număr mare de lovituri de topor ascuţit şi greu. Studiind în detaliu observăm mai multe
stiluri de gravare: loviturile de topor; incizia de lance cu adâncime medie, un vârf de lance adâncime mare
(incizat probabil cu un obiect de metal), o figură de animal scrijelit, un cort, ambele din linii subţiri şi un
cerc cu patru foi, parţial exfoliat. Sub vârful de lance observăm unele scrijelituri care sugerează picături de
sânge (fig. 24.a marcaj 2), lângă ele incizii fine (fig. 25.a marcaj 1), un cort (fig. 23D, 25c). Un vârf de lance
incizat adânc şi lat se deosebeşte de toate celelalte incizii fiind realizat cu un obiect de metal (fig. 25b).
Deasupra lăncii (fig. 24b) sunt vârfuri de săgeţi care, în general, în arta paleolitică sugerează sexul
masculin sau feminin (fig. 23)33, dedesubtul ei sunt o serie de semne abstracte (fig. 23–24), unele din ele
cu corespondenţe în DS (Danubian Script ori SD Scrierea Dunăreană, fig. 25d34) şi un cort (fig. 23, 25.c),
la care se pot observa sforile de fixare.
Ca şi în primul panou, naraţiunea se leagă de ritualuri de iniţiere, credem noi. Abri-ul putea servi

Fig. 23. Panoul cu lancea.

Fig. 24. Panoul cu lancea, detaliu cu sângele.
33
34

*** Der Grosse Bildatlas der Archäologie, 1991, p. 35, S1b,c apud Leroi-Gourhan A.
Pentru coduri vezi: Winn 1981; Haarmann 2008; 2008a; Merlini 2009 şi bibl; Lazarovici Gh. 2009; ş.a.
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a
b
Fig. 25. Panoul cu lancea, detalii: b1, 3, abstracte; b2, stropi de sânge; c, lance; d, cort; e, semne DS▼.

ca loc de odihnă şi popas sau instru‑
ire pentru iniţiaţi şi desigur pentru
cel/cei care îi iniţiau. Lancea apare
în mâna omuleţului, sub burta
căpriorului, prin coapsele cornu‑
tului. Asupra scenei cu lancea am
insistat. Sub vârful ei unele lovituri
sugerează picături de sînge, coada
are un accesoriu sugerând o pană
sau cârlig pentru băţul de aruncat.
Astăzi la figurile menționate
se poate ajunge uşor, deoarece ero‑
ziunile de pe marginile porţiunii
de faleză şi de deasupra falezei au
determinat înălţarea nivelului; dar
iniţial acestea erau mai sus, fiind
practic inaccesibile direct, cum se
poate observa şi în cazul falezei din
Area 1 (şi în alte puncte din zonă),
unde reprezentările rupestre sunt
la peste 3 m înălţime, dar şi acolo
au avut loc depuneri ulterioare de
pământ.

c

a

Altarul
vânătorilor
(marcat iniţial
ca Area I)
În urma expediţiilor din
2016 au fost înregistrate şi cata‑
logate la acest panou peste 75 de

b
Fig. 26. Turme de antilope, reconstituire după părţi din corp.
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Fig. 27. Turme de animale vânate alergând (după
Der Grosse Bildatlas, 1991, p. 36).

gravuri şi semne, iar identifică‑
rile şi reconstituirile continuă.
Reprezentările rupestre sunt pe
două registre. Ambele registre au
fost afectate de intemperii. Din
păcate reprezentările sunt în mare
pericol de a suferi distrugeri, deoa‑
rece scoarte cimentată pe care au
fost gravate s-a desprins rămânând
doar negativele într-un nisip uşor
fixat.
Degradarea este lentă, figu‑
rile din partea superioară aproape
au dispărut, cel mai bun exemplu
pe care îl putem oferi sunt trei anti‑
lope redate în salturi (doar picioa‑
rele de la a treia, dar şi unele urme
în nisip, fig. 26a), realizate într-o
manieră artistică deosebită, care îşi
găseşte analogii doar în arta rupes‑
tră paleolitică, în celebrele picturi
din zona franco – cantabrică, la
turmele de animalele fugărite de
vânători (ca în fig. 2735).
Noi am reconstituit scena
din fig. 26b marcajul original cu 1
la 3, iar cele reconstituite cu 4–5.

Radu Pop nu recunoaşte ca fiind certe decât trei figuri (fig. 26a).
Acestea şi stilul lor de realizare, alături de cerbi, tauri şi alte animale sunt principalul element de
încadrare cronologică.
Ele pot fi contemporane sau posterioare descoperirilor de la Cuciulat. Dar, aşa cum se ştie gravu‑
rile rupestre sunt greu de datat, doar săpături în zona grotelor pot aduce noi date privind locuirile de la
baza falezelor, dar şi în acest caz rămân întotdeauna semne de întrebare.
Reprezentările se desfăşoară pe o lungime de 25 de m, pe aproape 2 m lățime (fig. 28) și se află
pe două rânduri de panouri în funcţie de straturile rocii. Aceste straturi sunt înclinate (invers decât în
imaginea noastră, fig. 19).
Iniţial gresia avea o coajă calcaroasă cimentată, care a căzut din cauza unor desprinderi de blocuri
şi eroziunilor provocate de ploi în mii de ani. Pe porțiunea păstrată se observă doar imaginea negativă din
gresie (fig. 26 şi urm.), spălată de ploi şi ştearsă de vânturi. Vegetaţia bogată din marginea unui fânaţ nu
ne-au permis fotografii mai ample ale zonelor din proximitatea sitului, în sesiunea respectirvă de lucru.
Din cele peste 80 de semne şi imagini din acest punct analizăm doar câteva, legate de tema acestui
studiu. Primul panou cuprinde trei grupe mari de imagini clare, pasărea, alveolele şi antilopele (fig. 26),
pe care le vom analiza cu alt prilej. Mai există şi o serie de semne şi simboluri cu analogii în cataloagele
DS (fig. 29b poziţiile diferite au diverse semnificaţii).

35

Müller-Karpe II, 1968, Taf. 268.3 Cheile Valtorta kat. 467; *** Der Grosse Bildatlas 1991, 36.
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a

b
c
Fig. 28. Area 1: a, Area 1, vedere panoramică (înclinaţia rocilor este inversată de la dreapta la stânga); b,
imagini cu Panoul Pasărea cat. 2. Pasărea şi alveolele; c, imagini cu amplasarea Panoului vânătorilor.

Vânătorul (Area I. fig. 29 şi urm.)
În România figurile umane apar gravate sau pictate cu cărbune în diferite locuri: în grotele Fănaţe,
Muierilor, Oilor, Pârcălabu, defileele Polovragi, Runcu ş.a.
O tipologie a lor a făcut Marin Cârciumaru, cu variate poziţii ale capului, mâinilor, picioarelor şi
diferite alte aspecte36.
36

Cârciumaru 1988/1989, fig. 3–8.
— 27 —
https://biblioteca-digitala.ro

Gheorghe Lazarovici, Radu Pop

N

Fig. 29: a, Detaliu cu Panoul vânătorilor, cu marcarea figurilor; b, simboluri şi semne de pe panou cu analogii în DS.

Asemenea reprezentări apar şi în arta parietală din Europa şi în alte părţi din lume37, când omul,
dar mai ales vânătorul este foarte frecvent reprezentat38. Mai mult sunt cete de vânători care atacă turme
de animale (fig. 27).
În arta rupestră sunt mai multe situaţii, în unele personajele redate se războiesc în special cu
39
arcuri , în altele sunt la vânătoare (fig. 32–35). Din aceste motive credem că pe acest panou este vorba
de naraţiuni de vânătoare, mai ales că imaginile se suprapun. Suprapunerea imaginilor arată o folosire
îndelungă. Printre cele mai vechi regăsim o reprezentare de mamut, ceea ce presupune perioade reci, gla‑
ciare. Sunt însă situaţii în care personajul uman este asociat cum am văzut mai sus cu omuleţul în ritualuri
de iniţiere (mai sus cat. IV.22, fig. 20 şi urm.), unde suprapunerile sunt mai rare. Pe falezele din Area I un
personaj uman mai apare de trei ori (fig. 21, no. 48 şi 53; fig. 22, no. 28). Pe faleza de la Panoul vânătorilor
personajul, Vânătorul cu lancea (fig. 29a marcaj 53), apare în centrul panoului, deasupra imaginilor.
În vecinătatea sa în dreapta sunt două ovaluri (fig. 23a., no. 4–5) pe care le interpretăm ca laţuri
(cat. 47), deşi legătura dintre vânător şi ele nu este foarte clară, pot fi şi fisuri naturale sau scurgeri ferugi‑
noase (F3O4) în fostele incizii (?!).
37

38
39

Nicolăescu-Plopşor 1926; Wirth 1931; Loth 1966; Leroi Gourhan 1983; *** Valcamonica Symposium 1970; *** L’art
pléistocène 2010–2011; ***Arte Rupestre del Sahara 1995; Cârciumaru 1988/1989; 2010 şi bibl.; Doboş 2005, 234 şi
bibl.; etc.
Cârciumaru 2010, 81, fig. 53; Müller-Karpe 1968, II, Taf. 264C; Graziosi 1996; and other.
Război între vânători, Müller-Karpe 1968, II, Taf. 264C, Cheile Gasulla, cat. 466 A.
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Fig. 30. Panoul corturilor şi incintelor.

a
Fig. 31: a, Panoul vânătorilor; 1, cat. 48, Vânătorul; 2, mâna cu lasoul; 3,
tolba vânătorului; 4–5, lasouri; b, imagine prelucrată.

b

Un al treilea personaj (fig. 31), de pe Panoul Corturilor şi Incintelor, după poziţie şi arme pare să
fie tot un vânător. Transversal peste pieptul personajului uman este o linie ce poate fi un arc sau o tolbă
(fig. 31a, no. 2). La brâu este o altă pată oblică (fig. 31a., no. 3), ce ar putea fi ca la fig. 32 o centură sau
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tolbă pentru săgeţi (vezi acolo şi interpretarea noastră). Fiind amplasat în centrul panoului pare să fie un
personaj important. Am marcat accentuat cu roşu elementele conturului său, iar cu galben elemente de
îmbrăcăminte, dar şi o serie de arme: lancea sau săgeata în mâna dreaptă; arcul în mâna stângă fig. 32c; o
tolbă pentru arcuri şi alte arme fig. 32b; o tolbă pentru săgeţi şi alte obiecte fig. 32d; podoabe pentru cap,
foarte probabil pene, fig. 32b, d.
Al patrulea personaj (fig. 32a) are o serie de elemente şi atribute care definesc personajul care
au corespondenţe în alte reprezentări de artă rupestră şi în frescele de la Çatal Höyük (fig. 33). Arcul şi
săgeata sunt pregătite (fig. 32a,c), le ţine în mână şi au numeroase corespondenţe în alte imagini de vână‑
tori (fig. 27, 32b-c). Cele mai apropiate analogii pentru tolbă (fig. 32c) le avem de la Çatal Höyük cîntr-o
scenă cu vânătoare de tauri unde vânătorii au arcuri şi tolbe (fig. 33)40.
Arcul este cea mai importantă armă a Mezoliticului, dar începutul folosirii lui este mai vechi. Din
păcate nu putem data începuturile folosirii lui pe Falezele Someşului. Dar despre varietatea mare de arcuri
şi poziţii avem o tipologie de la Porto Badisco (Italia, fig. 57, 59).

a
Fig. 32. a, Panoul. Vânătorilor, vânătorul cu armele; b-d, vânători cu arcuri: b, Cueva
de la Sarga (apud Martinez 1979); c-d,Tassili (apud Lothe 1966).

c
40

Martinez 1979; Lothe 1966, fig. 40, 42, 43 ş.a.
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Vânători cu arcuri în mâini sunt şi pe frescele de la Tassili şi altele (fig. 32), unde vânătorul are
arcurile în mână, la brâu tolba pentru arc, în tolbă are săgeţi (iar alteori săgeţile sunt purtate la spate). Cât
priveşte decorarea capului cu pene şi faţa alungită la personajul fig. 30 nr. 88), analogii regăsim la Cueva
de la Sarga (fig. 32b)41. Mai observăm la vânătorul nostru că ţine în mâna stângă arcul (fig. 24c), iar în
dreapta are o săgeată cu vârf de silex (fig. 32a).
Decorarea capului cu pene (fig. 34), element frecvent la vânători, o regăsim și în alte imagini din
arta rupestră în grota Garaja, la Fînaţe, Vadu Oii, grota Muierilor42 şi altele43, dar şi la Nucu – Fundu
Peşterii (fig. 56.1).

a

b

c
Fig. 33. Çatal Höyük, F5.1 (Mellaart, AS XVI 1966–14) apud Hodder.

La Çatal Höyük, într-o scenă de vânătoare cu tauri, cerbi, căprior ş.a., fiecare vânător are la brâu
41
42
43

Martinez 1979.
Cârciumaru 2010, fig. 19.k, 5, 7–8 etc.
Cârciumaru 2010 fig. 19..k, 5, 7–8 ş.a.
— 31 —
https://biblioteca-digitala.ro

Gheorghe Lazarovici, Radu Pop

N

tolba de purtat arme (fig. 33a detaliu). Din fresce recunoaştem armele vânătorilor marcate de noi: bolas
(de împiedicat animalele să nu fugă, fig. 33c/1); toporul (fig. 33c/2), o seceră mare (fig. 33c/3), un gen
de paletă (fig. 33c/4), arcul (fig. 33c/5), plase (fig. 33c/6) şi altele, precum şi stilul de luptă (fig. 33).

a
b
c
d
Fig. 34. a, b, La Grote Garaja, Jimena, Jaèn; c, Fânaţe; d, Pârcălabu; a-d, după Cârciumaru 2010, fig.19.5.

a

b
Fig. 36. Scenă de vânătoare cu animale săgetate.

Fig. 35. Scene de vânatoare (după Golan 2003).

În imagini mai sunt prezentate diverse animale gravate în etape diferite, care s-au suprapus.
Acestea ne dau posibilitatea să observăm că cele mai vechi gravuri, acoperite de multe alte semne redau
un mamut. De altfel mamutul mai apare destul de şters în alte două locuri din zona Rus44.
Sunt numeroase imagini cu vânarea cerbului, ca şi a altor cornute în arta parietală în mai toate tim‑
purile şi în diverse zone ale lumii45. Cerbul apare şi în Neolitic, ca protector pe vasele de păstrare a cere‑
44
45

Rus la Holoame – Grota Mare, comunicare la Târgovişte 2016: Lazarovici Gh., Radu Pop.
Müller-Karpe 1968, II,Taf. 118.1, 5, 7, 191.1, 121.3–4, 8 level V; 270B, 271b.
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alelor46, aduce sau poatră
lumina47. Cea mai expresivă
reprezentare este aceea în care
figura umană este de mărimea
unui cerb (fig. 37).
Calul
Calul este o altă figură
legendară şi el cu dualismul
obişnuit: calul întunecimilor
care ţâşneşte, galopând cu sân‑
gele în vine din bezna adâncu‑
rilor htoniene, fie din mărunta‑
iele pământului şi care se petrec
în cursul nopţii48; varianta lui
bună calul zilei, într-un alb
veşmânt de slavă, devenind
în lumea zeilor buni şi a ero‑
Fig. 37a. Panoul Vânătorilor: vânătorii
ilor simbol uranian şi solar49.
Desigur credem că nu atunci s-au născut aceste legende, el era vânat pentru carnea lui, dar în imaginile
noastre vedem în eleganţa picioarelor sale (fig. 37.b6), acea ţâşnire şi galopul său legendar în ambele
reprezentări. Două tăieturi în
ambele cazuri ar putea repre‑
zenta coada lui, importantă pen‑
tru vânător pentru trăinicia fire‑
lor din coadă (folosite la haine,
coarda de la arcuri şi altele).
Tot acolo este şi o altă figură
tot de cal (fig. 37, marcaj 650),
sugerând de fapt o turmă de cai
sălbatici51.
Taurul şi alte
câteva animale
În varianta sălbatică tau‑
rul reprezintă energia, forţa
dezlănţuită de neoprit, tunet,
fulger, furtună. Taurul este un
animal sacru în comunităţile
agricole. In varianta domestică
46
47
48
49
50
51

Fig. 37b. Panoul Vânătorilor: imagini prelucrate.

Kutzián 1944, pl. II.1, XVII.1; Müller-Karpe 1968, II,Taf. 183B.4.
Lazarovici Gh. 2009, fig. 24.
Caii lui Sâtoader.. obiceiuri din Banat cu focurile aprinse de feciori noaptea ce sar peste focuri (com Milcoveni, Banat)
Chevaler, Gheerbrant 1995, p. 225–226.
Colegul Radu Pop are rezerve privind interpretarea lui Gh. Lazarovici
Chirica C.-V. 1996, fig. 21, 23, 26:
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sugerează bunătate, blândeţe, calm, forţă, sacrificiu, ploaia fecundă, belşugul pământului. În varianta cos‑
mică se îmbină deopotrivă energiile celor doi. Atributele, bucraniul şi cornul completează simbolurile52.
Taurul apare în Area 1, cat. 1, 14, 49, 59, dar pe aceste panouri starea de păstrare este diferită
de la un panou la altul. De la vest la est pe panoul antilopelor prima imagine este un taur (fig. 38b).
Reprezentarea s-a păstrat, ca de altfel toate de pe acest panou, doar în negativ; coaja din gresia, nisipul
întărit cu desenul original s-a desprins, așa că avem doar părţi din el (fig. 38b-b1). După forma corpului
este un exemplar impresionant. Are o coadă lungă şi corpul plin, motiv pentru care îl considerăm taur.
Din păcate nu cunoaştem contextul în care a fost gravat, imaginile din jur au fost erodate de vreme.

a

b

c
Fig. 38. Panoul alveolelor; a, ansamblu; b-c, tauri fără cap; d, detaliu.
52

Privind bucraniu în diferite ipostaze vezi: Lazarovici C.–M., Lazarovici Gh. 2015.
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La un alt exemplar nu s-a păstrat capul, are partea din faţă foarte puternică (fig. 38c). La un alt
exemplar (fig. 38d, 39a), de asemenea erodat observăm prezenţa a numeroase săgeţi, suliţe sau lăncii
care străbat corpul, picioarele, sugerând o scenă de vânătoare. Cea mai impunătoare figură este un taur
cu coarne uriaşe (fig. 39d, marcaj 59).
La gravarea acestuia a fost distrusă partea inferioară a unui cerb cu un herb impresionant (fig. 39b
marcaj 6 şi 97 şi 39b). Felul de redare a coarnelor ne aminteşte de reprezentările din Peştera Lascaux
(fig. 68). De la o figură mai veche nu s-a păstrat capul (fig. 39b, marcaj 1).

a

b
Fig. 39: a. Tauri, cornute şi poate mamuţi: Area III (fotografie vara la umbră); b: 1, animal; 2, cerb; 3, om
cu lasou; 4, cornut; c, cornute cu coarne în „V” marcaj roz 2, 3, iniţial cal modificat în cornut marcaj 3
culoare închisă, cornut cu coarne în „V” marcaj 4 culoare verde şi alte semne abstracte cu albastru.

c

O altă figură de cornut (cat. I.56), modificată ulterior în zona capului prin adăugarea unor linii mai
adânci, sugerând mai de grabă coarne de ţap, dar prin mărimea şi forma corpului aduce mai ales a cornut
mare (cerb după coarne sau taur după coadă fig. 39, cat. I.56 marcaj verde). Piesa are pe gât o rozetă cu
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a

6 spiţe sugerând probabil un soare
(sau altceva vezi mai jos) cum am
văzut mai sus în cazul cerbului
(fig. 39a, ar putea să fi fost iniţial
un cerb după coarnele marcaj cat.
I.97). Şi pe corpul acestui animal în
zona piciorului din faţă şi pe corp
are imaginea unor săgeţi (linii cu
cârlig, marcaje cu negru).
Rozeta – marcată de noi cu
linie neagră, în continuarea cur‑
burii gâtului fig. 39a.b – apare şi în
alte reprezentări rupestre sugerând
un punct vital, ideea locului de ţin‑
tire, de lovire (fig. 39a marcaj 56).
Mamutul (fig. 40–44)

Uşor de identificat după
trompă, colţi şi picioarele masive,
scurte mamutul este unul din ani‑
malele vânate intens pentru can‑
titatea de hrană, fildeşi, măsele şi
pielea sa pe teritoriul ţării în Epoca
Paleolitică, animal prezent prin
atributele sus amintite în toate gra‑
vările de la noi.
Acest pachiderm apare
b aproape în fiecare din zonele cu
Fig. 40. A) Panoul Alveolelor Mamutul; b) Rus 7 la vest de Văgăuni spre Buzaş numeroase reprezentări pe Falezele
Someşului. Mai mult el este prezent
în reprezentările cele mai vechi în
fiecare din zone, fiind acoperit în zona Panoul Vânătorilor de alte numeroase semne şi animale mai târzii.
Trebuie să precizăm că mamutul a fost semnalat de către prof. J. Kozlowski din paleolitic foarte
frecvent în arta rupestră. Dovezi ale dăinuirii mamutului în Tardiglaciar o avem doar pentru nord-estul
Siberiei în jur de 6000 BP, pentru zonele din Eurasia occidentală dovezi ar fi doar pentru 13.000 – 12.000
BP53.
Redarea mamutului apare pe Panoul Vânătorilor (fig. 40a marcaje PA10 sau 109) deranjată de
scurgerile de apă care au creat alveole şi alte figuri mai târzii marcaje PA9, 107). Mai evidentă şi semnifi‑
cativă ni se pare o reprezentare din zona Rus – ob.7 (fig. 40b).
Această imagine este deosebit de importantă deoarece respectiva figură are redate pe corp o serie
de incizii oblice care ne amintesc de capcanele de prinderea mamuţilor provenite din două peşterile de
la Bernifal (fig. 41a) şi Fort_de_Gaume (fig. 41a2)54.

53
54

Kozlowski J.K.WEB Les hommes et le mammouth en Eurasie septentrionale. M. S. p. 50–51
Cârciumaru 2006, fig. 105, p. 186–187.
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a1

b
a2
Fig. 41 a1-a2 Capcane pentru Mamuţi; b) Elefant din Tassili faza Bubali

Una dintre reprezentările cele mai vechi pare să redea un mamut cu un pui (fig. 42a, marcajele 61
şi 42b marcajele 15). Puiul de mamut este reprezentat lângă picioarele din faţă ale mamutului (fig. 42a)
este capul şi piciorul (fig. 42b marcaj 11), iar în fig. 42b marcaj 11a avem marcat piciorul din spate colo‑
rat închis). Partea din spate a mamutului adult l-am redat şi în fig. 41b, marcaj 14. În fig. 41b o imagine
ştearsă de vreme, în care pe mamut apar o serie de linii oblice sau verticale reprezentând probabil suliţe
(marcajul nostru cu roşu). Unele rezerve avem din cauza unor coarne (marcaj albastru fig. 42b). O altă
gravură care redă un mamut o avem din zona Grota Mare de la Holoame (Rus – ob. 07.2 fig. 43a marcaj
roşu)55. Remarcăm că şi acea imagine pare foarte veche în comparaţie cu celelalte.

a

b
Fig. 42 Mamuţi; a-b) Panoul Vânătorilor cu două interpretări

Mamutul şi elefantul prin dimensiunile lor au fascinat oamenii de-a lungul vremurilor, motiv
pentru care reprezentările sale sunt numeroase în arta ruestră. Prof. J. Kozlowski enumeră într-un
amplu studiu zeci de prezenţe ale mamutului în arta parietală. Dacă mamutul dispare în zonele euro‑
pene, în vremea sau după ultima glaciaţie, elefantul îl regăsim reprezentat în Epoca Neolitică şi nu este
lipsit de importanţă acest lucru deoarecene arată interesul, importanţa, simbolismul acestui animal.
Prezenţa acestor animale şi comportamentul lor este important pentru a înţelege simbolismul acestor
desene.
55

Comunicare la Târgovişte Gh. Lazarovici, Radu Pop octombrie 2017.
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a

b2
b3
b1
Fig. 43 a) Grota Mare; d1-a3 (Basarabi Bisericuţa 3 marcaj 3, 9 (după imaginile
lui Banu M., Opreanu M. poiect Basarabi, marcajele noastre)

Încă din Neoliticul timpuriu avem unele reprezetări de elefanţi la Donja Branjevina (fig. 43a)56,
iar din Neoliticul târziu de la Grapčeva špilja, cultura Hvar57 (fig. 44b), Vučedol58 şi Isaiia – Sanctuar 1_2
(fig. 44.c1-c3)59. În asocierea mamutului cu puiul avem trei familii de elefanţi pe tabletă (fig. 44c1_c3).
Prezenţa elefantului în civilizaţiile din neolitic nu trebuie să ne mire deoarece toate civilizaţiile
în care apare elefantul dar şi alte animale de origine sudică (ne referim la dromaderul de la Ronaţ 60) au
contact cu zonele africane prin Mediterana61 dar şi din Anatolia cu care regiunea dunăreană are nume‑
roase contacte şi migraţii succesive, determinate de schimbări esenţiale de mediu (fig. 67), după ultima
glaciaţie, fenomene care se petrec în vremea gravurilor noastre. Imaginea elefantului impresionează şi în
perioadele istorice următoare, astfel în gravurile din Bisericuţa 3 de la Basarabi avem redate două imagini
ale elefantului la care însă coama şi greabănul seamănă mai mult cu ale mamutului (fig. 43.b1 cu detalii
la b2 şi b3). Desigur, acolo sunt şi alte reprezentări care arată influenţe ale unor mituri şi basme. Toate
acestea ne arată cât de departe şi rapid circulă miturile şi ideile.
56
57
58

59
60

61

Karmanski 1978 apud Srejović D. 1988.
Grapčeva špilja, cultura Hvar (după Dimitrijević 1979 tab XCIV_1).
Müller-Karpe II, 1968, Taf. 318, R, Y, W, U; Prehist Jug Zemalja, 1979, II, pl. LXXXVI/2, apud Dimitrijević XCIV.1;
Lazarovici Gh. et alii 2011.
Ursulescu 2001b, p. 53–54, 3/1.
Lazarovici Gh., Lazarovici C.-M. 2014, p. 221, fig. 60. În Epoca romană este semnalat la Viminancium: Vuković Sonja,
Bogdanović Ivan 2013.
Müller-Karpe II,1968, Taf. 18A.3,9; 20.45, 56.K.17.
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c2
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d

Fig. 44 Reprezentări de mamut şi elefant în Epoca Neolitică: a)Donja Branjevina apud Karmanski
– Srejović; b) Grapčeva špilja, cultura Hvar (după Dimitrijević 1979 tab XCIV_1); c1-c3) Isaiia
(interpretare după Gh. Lazarovici); d) Kabn_l Mekiân, Turcia, p. 294 fig. 144 Uzanik 1975

Peştii (fig. (45–47)
Peştii, după cerb, sunt cele mai frecvente prezenţe în arta rupestră din Falezele Someşului. Pe
multe din gravurile noastre peştii apar în diferite ipostaze.
În cele mai multe reprezentări peştii sunt gravaţi: prinşi pe jumătate în plase sau linii în reţea
(fig. 43a, 46a-b); prinşi în undiţă (fig. 45b); sau în vârşă (fig. 46c). În unele situaţii o serie de linii subţiri
în reţea ar putea sugera plase de pescuit sau de prinderea animalelor care se agaţă/încurcă în ele.
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b

c
Fig. 45 Falezele Someşului gravuri cu peşti: a) Rus – ob. 7 nr. d; b) Rus – Ob. 2.17; c) Peşti uriaşi.

Peştii din Falezele Someşului sunt redaţi ca în Portugalia pe râul Targus, Macao (compară fig. 46a-b
cu 47.b).
O altă interesantă imagine de peşte mare la care este redată gura masivă cu dinţi (fig. 47.b) ne
aminteşte de figura noastră (fig. 45c) unde apar peşti mari. Într-o altă imagine din arta parietală a paleo‑
liticului din Franţa publicată de Ariel Golan (fig. 46d) redă peşti şi cerbi în care peşti par a culege insecte
de pe corpul cerbilor aflaţi în apă, la prin trecerea prin vaduri. Nu este cazul să analizăm simbolistica
peştelui acum dar în arta rupestră scenele de mai sus credem că se leagă de asemenea de iniţieri legate de
învăţatul pescuitului. Prezenţa peştilor presupune o perioadă post glacială.

a

Fig. 46. Gravuri din Falezele Someşului legate de peşte şi pescuit: a, Rus – Ob. 7j; b-c, Rus –
Panoul Vânătorilor I.3; c, capcane de prins peşti şi peşti în capcane; d, cerbul şi peştii.
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Mulţi din colegii pleoliticieni care au văzut fotografiile gravurilor rupestre le-au consderat că ar
putea aparţine de paleoliticul târziu perioadei Magdaleniene şi mai târziu legate de ultima glaciaţiune.
Începuturile artei parietale în zona Falezelor Someşului sunt marcate de picturile rupestre de la Cuciulat.

c

d

a

b

Fig. 47. Analogii privind peştii mari: a, Grota sombre, după Les art des
cavernes; b, Peşte, râul Targus, Macao, foto Lazarovici Gh.

Problema unor gravuri rupestre din Neolitic
Din aceste puncte de vedere se ridică fireasca întrebare: dacă vânătorii din Neoliticul timpuriu,
respectiv din cultura Starčevo-Criş, ar fi putut face asemenea simboluri rupestre. Lucrările în piatră, în
special în plastica pe piatră sunt nesemnificative. La Gura Baciului avem câteva capete de piatră la care
intervenţia umană este lipsită de simţ artistic în comparaţie cu cea mezolitică arhicunoscută din cultura
Lepenski Vir.
Totuşi în arta ceramicii, Starčevo-Criş-civilizaţie de origine sudică, situaţiile sunt diferite. La o
figurină de la Gura Baciului (fig. 45.1–2) în care se insistă asupra frunţii, coarnelor şi greabănului ani‑
malului, vedem forţa artistică cu care este redată. Totuşi, tot de la Gura Baciului M. Roska publica un
fragment ceramic ce are redat un taur sălbatec într-o păşune (fig. 48.3). Un răspuns clar nu putem da,
deoarece reprezentări incizate umane sau animaliere pe ceramică nu prea avem, deci nu putem pune
unele din gravuri pe seama acestei civilizaţii, dar nici nu le putem exclude deoarece, cum am arătat mai
sus şi cu alte prilejuri, unele din uneltele cioplite din nivelul superior din aşezarea de la Perii Vadului (mai
sus nota 7) ar putea aparţine epoci neolitice. Săpături recente în zonă nu sunt.
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5
Fig. 48: 1–3, Gura Baciului, figurină şi incizie cu taur sălbatec (foto Lazarovici Gh.); 4, Donja
Branjevina, elefantul Karmanski-Srejović; 5, Gura Baciului, topor tip vălătuc (Walzenbeil).

Mai avem o observaţie: pe multe din faleze avem redate lovituri de secure. După dimensiunile şi
adâncimea lor este vorba de topoare de mari dimensiuni, ascuţite, grele, deoarece loviturile lor fac găuri
adânci în rocă (fig. 17a, 24); multe par ulterioare desenelor (fig. 19, 20–22, 25c, 24, 30, 39/42).
Un asemenea topor de mari dimensiuni avem de la Gura Baciului (fig. 48.5), deşi nu din cele mai
mari; dintr-o colecţie, tot de la Gura Baciului, mai este unul de peste 3 kg.
Asemenea topoare foarte grele avem în Epoca Cuprului, cum sunt cele de tip Mezökeresztes62.
Credem că trebuiesc făcute analize de detaliu în interitoriul acestor tăieturi, dar şi în incizii pentru a
vedea natura depunerilor din incizii şi dacă sunt posibilităţi de datare. Mai sunt şi alte genuri de animale,
62

În Banat la Vinga, topor de 43 cm, considerat cel mai mare din SE Europei, Vulpe 1975, 29, cat. 72A, Mareş 2002, D5, cap..
5, tipul A.B.1.12. viile de la Murani şi Seceani.
— 42 —
https://biblioteca-digitala.ro

SIMBOLURI LEGATE DE VÂNĂTOARE DE LA FALEZELE SOMEȘULUI

N

dar noi în acest studiu le-am analizat doar pe cele care apar frecvent pe mai multe din faleze şi la care
putem indentifica specia de animal.
Caprinele – Muflon (fig. 49)
În reprezentările noastre oaia şi berbecul nu apar în nici una din falezele cercetate, ceea ce este un
argument că majotritatea gravurilor au fost făcute înainte de procesul de neolitizare, oaia fiind printre pri‑
mele animale domesticite în civilizaţiile epocii neolitice din Balcani63, dar şi din unele staţiuni StarčevoCriş timpurii64; dar acestea nu erau cele mai frecvente, pe primul loc fiind vitele mari în Neolitic. Nefiind
oi sau capre în gravurile noastre interesul era pentru animalele căutate de cetele de vânători. Capra de
stâncă apare în două sau trei reprezentări (fig. 49.a, b.1–2). În vecinătate sunt redate alte coarne (fig. 49.
b3a) sau un picior (fig. 49.b3b). Numeroase analogii provin din Anatolia (fig. 57b).

a

b

c

d

Fig. 49. Reprezentări de capre sălbatice. Falezele Someşului – Rus ob. 6: a, ţap de stâncă, Rus ob. 6.51; b1, Capră, b2 capră
sau urs, Rus ob. 6.52, b3a coarne sau b3b picioare; c, Ain al-Abd, apud Van Berg; d, cap de capră, Rus ob. 6, Rus – ob. 6.58.

63
64

Bindea 2005, fig. 103, Roska LUdvar, Ludos Budzak.
Bindea 2005, Seuşa, fig. 105.
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Păsările
Apariţia păsărilor presune o perioadă mai caldă, pe care o cunoaştem între 10.000 şi 7.500 cal BC,
apoi altă perioadă rece de cca. 100 de ani şi o nouă perioadă caldă de la 7.200 cal BC la 6.300 cal BC,
urmată de o nouă perioadă rece între 6.300–6.100 cal BC (fig. 67).
Prezenţa păsărilor o presupunem în oricare din aceste intervale de timp, dar mai posibil în peri‑
oada caldă de vară, care era mai scurtă în acele intevale. Imagini stilizate de păsări avem din Paleoliticul
superior de la Mitoc – Malul Galben, niv. IV (fig. 50.a)65.

a

b1

c

b2

Fig. 50. Imagini de păsări din arta parietală: a, Mitoc – Malul Galben, pandantiv (prelucrare după Chirica) cu
redarea unei păsări stilizate; b, Rus – ob. I.2 (b2 desen Ghemiş, Pop 2013); c, Peştera Măgura, Bulgaria.66

O altă redare, artistică am spune, provine de la Rus – ob. I.1 (fig. 50.b1-b2). Păsările şi vânarea lor
este o temă care mai apare în arta rupestră din peştera Măgura, Bulgaria (fig. 50c)67; iar la noi la Bisericuţa
3 de la Basarabi (fig. 43.b1 marcaj 1).
Alte reprezentări mai schematizate avem în zonele noastre pe Faleza de Execuţii, la Rus -Faleza de
Sus – ob. 70.5) în aval de Rus, în zona Cliţ – Lozna (fig. 51.a), unde sunt redate doar ciocul cu aripile
(posibil să fie şi o altă interpretare la fig. 51b).
65

66
67

Chirica 1989; 1993, p. 15–21; 1999, p. 247; Otte, Chirica 1993; Cârciumaru 2000, p. 231, fig 128; IstRom, I. 2001, p. 94,
n. 1, fig. 7/25.
http www.novinite.com articles 102043 Bulgaria Magura Cave Paintings Exhibited for First Time
http www.novinite.com articles 102043 Bulgaria Magura Cave Paintings.
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Fig. 51. Păsări stilizate pe Falezele Someşului: a, Cliţ – Lozna Ob. 8.15; Rus – Ob. 70.5.

Armele de pe Falezele Someşului
Cele mai frecvente arme pe care le regăsim gravate pe Falezele Someşului sunt de regulă armele
vânătorilor din mai toate vremurile. La noi în ţară nu avem studii aprofundate despre armele redate prin
gravuri decât sporadic.
Mai bine reprezentate sunt cele din grota de la Nucu – Fundul Peşterii68 care credem că a servit ca
sanctuar cu gravuri din Neolitic până în perioada creştină timpurie, dar cele mai numeroase arme sunt
din Epoca metalelor69. Acolo există o stilizare similară, dar totuşi deosebită faţă de descoperirile din
Falezele Someşului. Este posibil ca unele semne să fie încă din Paleolitic în acea peşteră, dar asupra lor
vom reveni cu alt prilej70.
Desigur cele mai frecvente sunt arcul, săgeata, suliţa, lancea, amintite mai sus, pe care nu le reluăm.
Analogiile din gravurile rupestre, cele mai numeroase din vestul Europei, redau scene de vânătoare din
care vedem fie cum erau folosite armele şi care sunt ele, cu puncte vitale pentru vânatul animalelor. Astfel
la un taur săgetat în piept este redat sângele care se scurge (fig. 49.1), punct vital pe care l-am întâlnit la
Cerbul Soare şi altele (fig. 17–18, 39a. marcaj 56). În acele imagini avem şi un model de folosire a lasou‑
lui alături de alte arme (fig. 52.1–2). Din acelea observăm că la vânătoare sunt redaţi bărbaţi (marcarea
falusului, fig. 52).
Arcul şi săgeata (fig. 52–53)
Pentru vârfuri de săgeţi puteau fi folosite simple aşchii, deşi în zone cu gravuri de artă rupestră
avem săgeţi cu peduncul (fig. 51). Acest tip de armă apare în staţiuni din zone muntoase unde se vorbeşte
de un Swiderian (9000–600071) cu vânători specializaţi la care principalele arme sunt arcul, săgeata,
suliţa cu vârf de silex sau lancea (fig. 51).
Folosirea arcului şi săgeţii în Mezolitic se datorează încălzirii vremii şi apariţiei animalelor mai
mici, mai rapide, a păsărilor, dar şi a peştilor. Aşa încât avem şi o dovadă în care folosirea lor era necesară,
deşi sunt puţine cercetări de amploare în Mezoliticul din zonele noastre. Descoperiri mezolitice sunt
semnalate la Berea, dar şi acolo materialele provin din colecţii72.
68
69
70
71
72

*** Nucu-Fundu Peşterii 2012, vezi aici şi bibligrafia mai veche şi a problemei.
Ştefan, Drâmbocianu 1980; Mândricel, Bortaş 2008; Gavrilă 2012; Teodor D. Gh. 2003; Gavrilă, Lazarovici Gh. 2015.
Este vorba şi de pătrate sau scări: Lazarovici Gh., Gavrilă D.-L. 2016, p. 453–454, fig. 2a–2b
IstRom I, 1960, p. 28–29, fig. 4.
Bitiri 1980; Păunescu 2001, p. 450.
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2
Fig. 52. Scene de vânătoare în arta rupestră pictată din Spania: 1, Alpera; 2, Minateda (după Müller-Karpe 1968).

Dacă privim armele, felul lor de înmănuşare (fig. 53) atunci redarea unei suliţe, lănci sau săgeţi
prin simple incizii nu trebuie să ne îndrume doar spre epoca metalelor, cum sunt tentaţi unii colegi. Sunt
şi reprezentări din Epoca metalelor la care nu se insistă decât rareori asupra vârfului de suliţă, lance sau
săgeată (fig. 54–55), detalii sunt doar pentru topoare sau pumnale (Valcamonica, fig. 54). La Nucu –
Fundu peşterii unde sunt redate cele mai multe tipuri de arme folosite în Epoca Bronzului nu regăsim nici
una din reprezentările de arme din secvenţele noastre, dar dintre acelea arcul este unul din armele care
apare în toate vremurile73.
Pentru săgeţile cu vârfuri de silex nu avem prea multe date deoarece nu avem săpături paleolitice
de amploare în aceste zone. La Porţile de Fier, în Mezoliticul de acolo avem dovada nu doar a unor ase‑
menea arme, dar şi a războiului dintre cete. La câteva morminte de la Schela Cladovei defuncţii aveau
vârfuri de săgeată de os sau silex înfipte în cap, faţă sau oase74.

3

1
2
Fig. 53. Arcuri şi săgeţi: 1, vârfuri de săgeată şi lance din Mezolitic şi Neolitic; 2, reconstituiri
de arme; 3, vârf Swiderian; 4, vârf de suliţă/lance (apud Mellaart).
73
74

4

Sîrbu, Soroceanu 2012, p. 24–36, 330 ff., 527, pl. XXV.l; Lazarovici Gh., Gavrilă 2016, p. 455, fig. 2a, 3–4, vezi şi bibl.
Boroneanţ 2000, p. 336–339 şi fig. 83–85.
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Dar la Hemma (Djezireh, în Siria fig. 53.1–11) au fost descoperite vârfuri de arme de silex şi ima‑
gini rupestre; acolo sunt împrejmuiri cu piatră pentru plase sau garduri care formau incinte spre care erau
alergate animalele75.

a

b

Fig. 54. Valcamonica, parcul arheologic Ossimo, Borna 4; a, foto Lazarovici Gh.

Din lucrările generale de preistorie avem reconstituite principalele tipuri de arme (fig. 53.2), iar
pe unele le regăsim în imaginile de artă rupestră, dar de cele mai multe ori sunt fără detalii. Atunci când
este vorba însă vorba de altare se insistă cu detalii despre arme (formă, decor)76.
Alte reprezentări de arcuri avem tot la Falezele Someşului (fig. 55.2–3), iar unele lucrate prin teh‑
nica punctelor, tehnică pe care o regăsim şi în arta paleolitică77, ar putea fi mai târzii. Arcul apare la Nucu,
dar nici acolo nu pot fi datat (fig. 56.3), iar forme apropiate sunt redate şi în Epoca Cuprului, în cultura
Cucuteni, la Lozna78. Pentru ele deocamdată nu avem analogii, dar nici zona aceea nu a fost încă catalo‑
gată să putem face de pe acum o corelaţie cu alte gravuri de acolo. Arcul cu săgeată stilizat din Falezele
Someşului (fig. 56.5) are numeroase analogii în arta rupestră (fig. 59.1–4, 19).
Alte reprezentări de săgeată sau suliţă cu vârf de silex (la Auvent de Chevalier, fig. 55.1)79 care
aveau la coadă pene sau un sistem de aruncat (propulsor) ca la noi (fig. 55.4). La acel vânător mai obser‑
văm cum sunt păstrate săgeţile sau alte arme (fig. 55.1) pe care le regăsim la vânătorii noştri mai sus sem‑
nalaţi şi analogiile lor (fig. 17, 17, 19, 27, 29–30, 32, 33–35, 37, 43). Pe unele dintre acestea le regăsim
între semnele zise abstracte (fig. 51.2), fiind greu de stabilit exact dacă reprezintă armă sau troiţă, aceasta
fiind întâlnită şi pe alte faleze din zonă.
75
76
77
78
79

Van Berg, Osama al-Mechrif Hemma, Rapport préliminaire http WEB 1, fig. 1; Van Berg WEB 2.
La Valcamonica de exemplu: Parcul arheologic Osimo, bornele 4–5 şi altele.
Les art des cavernes.
Teodor S., Lazarovici Gh. 2006, p. 106 şi urm., tip H1, H9; Lazarovici Gh. et alii 2011, p. 174, dif. VIIC.15. nr. 3.
Cârciumaru 2010, fig. 27.3.1.
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Fig. 55. Arcuri şi săgeţi: 1, Auvent de Chevalier (fig. 27c); 2–3, Falezele Someşului – Faleza Impuşcaţilor; 4, Cerbul Soare.

2

1

3
4
5
Fig. 56. 1, Săgeată cu pene în coadă; 2, săgeată/suliţă cu vârf îngroşat; 3, arc cu săgeată cu vârf triunghiular,
săgeată cu vârf, Nucu – Fundu Peşterii (cat. 36); 4, săgeată – Cerbul Soare; 5, arc cu săgeată.
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b
Fig. 57. a,s, Porto Badisco, imagini de vânătoare; b, Capra de stânca, după Mellaart 1975: ac, ef, Stil I d-l stil
III Peştera Palanli lângă Adiyaman; g-j, mn, Muntele Şat in Hakkiari; k-o, cultura Halaf Chagar Bazar.

Din Sicilia, din perioa‑
dele mezolitice, vreme în care
alternează perioade calde şi
reci din Peştera de la Porto
Badisco (fig. 57a, 58)80 avem
un număr mare de reprezentări
de artă parietală pictată în care
personaje au diferite poziţii cu
arcul şi săgeata în mână.
Datarea acestora este din
Mezolitic în Neoliticul timpu‑
riu. Importante sunt imaginile
de vânătoare de acolo, dar şi
poziţiile în care apar vânătorii
săgetând cerbi sau alte animale.
Alte săgeţi sunt redate
realist cu vârf şi coadă cu pene

Fig. 57c. Tipuri de arcuri şi poziţii de folosire a lor,
Porto Badisco, apud Graziosi 1996.

(fig. 56.1) tip pentru care nu avem analogii. Provenind însă de pe Panoul
Cerbul Soare, ne întrebăm dacă nu este un model de cum ar trebui reali‑
zată o săgeată performantă.
Aceasta, ca şi o alta (tot săgeată sau vârf de harpun după Radu Pop),
realizate cu incizii mai adânci, poate cu unelte de metal, ar putea fi din
perioade mai târzii.
La Auvent de Chevalier (fig. 55.1) vedem vânătorul purtând arme,
între care săgeţile într-o tolbă la brâu, în dreapta deasupra umărului, arcul
80

Graziosi 1996, vezi cataloagele.
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special, gen arbaletă (marcaj 1), o furcă în dreapta (marcaj 2); săgeţile au vârf şi pană la coadă (marcaj
3–4). De multe ori alături de arc apare tolba pentru transportul săgeţilor (fig. 58.24) şi altele, cum am
arătat mai sus (vezi tema vânători). Unele magalite par a avea reprezentate diferite figuri (fig. 58, sunt
necesare noi fotografii).
Războiul (fig. 60)
Arcul şi săgeata sunt folosite nu doar la vânătoare, ca la Mintadela (fig. 60B), dar şi la redarea unor
scene războinice între cete81, ca la Cheile Gassula din Spania (fig. 60A).
La unii bărbaţi este redat şi falusul (fig. 35.1, 36.5, 36.1/2, 5, 9, 16, 60B). Uneori arcul este redat ca
o arbaletă (fig. 55.1), ca la noi în unele situaţi (fig. 35.2–3).

Fig. 60. Cheile Gassula, Spania, după Müller – Karpe 1968, Taf. 270 A-B, cat. 466.
81

Müller – Karpe 1968, Taf. 244, cat. 466.
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În arta rupestră de la Rus, pe lângă scenele
de vânătoare unde sunt redate siluete umane,
mai apare un bărbat cu cămaşă semi lungă
prinsă la brâu Rus – ob. 5a2, în jurul căruia sunt
unele semne. Braţele scurte par întinse. Lângă
figură este o cruce sau stea cu 8 colţuri (marcaj
1) formată dintr-o singură tragere de linie, dar
care este redată mai adânc, fiind vorba de două
perioade de incizare.
Lângă cap, tot cu linii subţiri este redat
un „X” şi o linie (fig. 61, marcaj 3) mai groasă
ca la cruce. Un alt „X” este trasat cu o linie fină
(marcaj 4). Alta două linii subţiri completează
imaginea, fiind posibil ca la lumină razantă să
apară şi alte gravuri. Asupra capului nu s-a insis‑
tat fiind parţial deranjat de steaua cu 8 braţe
(marcaj 2).

Fig. 61. 5a2 Omul cu brâu, marcaje 2–6.

Lasoul
Între armele de vânătoare trebuie să mai semnalăm lasoul.
Partenerul aces‑
tui studiu Radu Pop are
unele rezerve privind
interpretarea ca figură
umană cu lasou82. Tema
apare în arta rupestră
pictată din Spania în
două imagini: la Alpera,
în care vânătorul săge‑
tează un cerb spre inimă,
de unde pare să curgă
sânge (fig. 56.183); o
1
2
alta de la Minateda84, în
Fig. 62. Figuri de vânători cu lasou, Valcanomina, după Anatti.
care lasoul este agăţat de
coarne (fig. 46.2).
Suliţa-Lancea 14.d, 15c, 16a3
Despre ea am vorbit mai sus, dar în cazurile noastre nu s-a insistat asupra lor spre deosebire de alte
situaţii, cum este cazul la Valcamonica, unde vânarea cerbului cu lancea este una din temele principale.
Cerbul este redat uneori de dimensiuni impresionante (fig. 63c-d), alteori vânătorul este redat exagerat
de mare (fig. 63a). În unele situaţii cerbul este călărit de vânător (fig. 63b).
82
83
84

Coautorul interpretează liniile ca ţinând de figură, Gh. Lazarovici crede că pata de culoare sugerează imaginea.
Müller – Karpe 1968, Taf. 264C, Kat. 465.
Müller – Karpe 1968, Taf. 270A, Kat. 480.
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a
Fig. 63a. Uciderea cerbului, Valca Monica, foto Maxim

b
Fig. 63b.Valca Monica roca 50, foto Maxim Zoia.

c
d
Fig. 63c-d: c, Valcamonica, cerb străpuns de lance în zona inimii; cerb cu coroana ruptă (foto
Zoia Maxim); d, Valcamonica, vânătorii atacă un cerb uriaş (după Anati 1961, 29).

Îngrădituri, capcane (fig. 64)
Acestea apar pe Panoul Vânătorilor cu marcajele 23, 24, 26, 29, 41 (fig. 65). Pe panou nu sunt mar‑
cate toate imaginile, ci doar cele legate de tema noastră: ocoale şi capcane.

Fig. 64. Panoul Vânătorilor, marcajele.
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Fig. 65. Rus – Obiectiv I: ocoale, îngrădituri, marcajele 24, 26, 29 şi 41.

Crusta întărită nu s-a păstrat, au rămas doar impresiuni şi semne mai adânci. Din aceste motive nu
facem comentarii mai ample acum sperând ca în alte condiţii de lumină să putem completa imaginile.
La acestea (fig. 65) observăm trei tehnici de gravare: incizii late (m. 24, 26) sau fine (m. 41) şi inci‑
zii din tăieturi scurte (m. 41). Îngrăditurile sunt oval-circulare (m. 24, 26a–26c), în formă de clepsidră
(m. 29) şi una patrulateră (m. 41). În interiorul celor oval-circulare se observă unele puncte şi semne, dar
nu ştim dacă sunt naturale sau intenţionate, încât nu putem stărui acum asupra lor.
În literatura arheologică şi în descrierea unor expediţii de vânătoare sunt amintite asemenea
ocoale. Cele mai timpurii urme de îngrădituri sunt amintite de către Paul Louis Van Berg: este vorba de
ocoale de la Khi-Kir formate din garduri şi împletituri cu baza din pietre, care ar fi servit la hăituirea şi
prinderea animalelor (fig. 66a).
Acestea ne amintesc de ocoalele din vremea noastră cu baza din pietre prin care sunt protejate oile
la stâne85. Desigur acum aceste îngrădituri apar în zone aride, golaşe, în acele vremuri erau păduri şi erau
mascate în poieni şi stufărişuri. Prezenţa pe Panoul Vânătorilor (fig. 65) a mai multor îngrădituri ne aduce
aminte de descoperirea unor pietre cu ocoale, socotite ca bază pentru garduri din palisade sau plase de
la Khi-Kit (fig. 66a).
Privind capcanele pentru animale în arta rupestră sunt diferite tipuri: capcane pentru picior
(fig. 66.2a-c) şi împrejmuiri spre care animalele sunt hăituite de câini (fig. 66.2c). Mai există o împrej‑
muire din două direcţii, în formă de clepsidră, care se închide din două direcţii, foarte probabil când
animalele călcau sau mâncau din ceva legat de o intrare basculantă.
85

Lazarovici Gh. et alii 2015, p. 97–98, 105–106, 108, 113, 170–172, 178, 185 ş.a.
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1

2
Fig. 66. 1, Îngrăditurile – ocoale de la Khi-Kit după Van Berg, fig. 1; 2, cerbi în capcane.

Clima
In toată această perioadă, ca de altfel şi mai târziu în
Neolitică sunt o serie de oscilaţii climatice demonstrate pe
baza analizelor de polen de Marin Cârciumaru86. Pentru
Mezolitic, dar şi pentru Neoliticul şi Epoca Cuprului avem
o serie de analize începând din Holocen făcute de către
Daim şi Neubaurer87 completate cu situaţii din civilizaţi‑
ile Neoliticului şi Epocii Cuprului de către noi (fig. 67).
Începuturile Neoliticului în Transilvania se plasează după o
perioadă rece de cca. 200 de ani între 6300–6100 cal BC.
La Perii Vadului în staţiunea în care au fost efectu‑
ate săpături au fost descoperite un vârf şi burine, piese care
puteau fi folosite ca vârfuri din silex pentru săgeţi sau suliţelăncii. Tot pentru suliţe sau lăncii puteau fi folosite piesele
foliacee din Musterian şi Aurignacian, iar în Mezolitic avem
86
87

Fig. 67. Evoluţia climaterică
dintre mileniile 8–5 BC.

Cârciumaru 1980, p. 236 şi urm.
Daim, Neubaurer 2005, Abb. 5.
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vârfuri de săgeată cu peduncul pentru a fi
înmănuşate (fig. 53), iar cele mari puteau
fi folosite la suliţe.
Armele au un rol important în apre‑
cierea unor date de cronologie, deşi nu
avem studii specializate pe aceste tipuri de
arme şi nici săpături recente în zonă.
În loc de concluzii
Obiectivele din zona Rus – Haltă,
prin repetarea la diferite perioade de timp
a unor gravuri, ne determină să le înca‑
drăm în două din categoriile semnalate de
colegii Vasile Chirica şi Valentin-Codrin
Chirica88 în spaţiile rituale (Cerbul Mare
în accepţiunea noastră) şi spaţiile sacre
(Panoul Vânătorilor).
Desigur sunt multe alte teme din
arta rupestră pe care le întâlnim în Falezele
Someşului, dar puţine din acestea au fost
catalogate, studiate şi fotografiate cu
lumini razante şi în diferite anotimpuri.
Unele sunt în zone umbrite şi nu se văd
a
suficient de clar, mai ales când liniile sunt
fine sau şterse de vremuri.
Pe de altă parte nici interpretarea
figurilor sau a suprapunerilor nu găseşte
aceeaşi interpretare a celor doi autori ai
studiului de faţă; din aceste motive este
nevoie de studii, analize şi discuţii înde‑
lungate, ca şi de opinia mai multor spe‑
cialişti în domeniu, care să vadă repre‑
zentările, un dialog fiind mai mult decât
necesar.În arta rupestră pictată animalele
şi în special cerbii şi taurii realizaţi degajă
multă energie în mişcare, cazul celebru
b
de la Lascaux (fig. 68), mişcare pe care
Fig. 68. Picturi rupestre de la Lascaux (după Müller-Karpe
o vedem şi la unele din situaţiile noastre
1968, Taf. 77); b, reprezentări feminine, Pékarna Cave,
(fig. 10.1, 12.14, 16, 17a, 18a, 21a, 27,
Moravia, în, Magdalenian (Valoch Karel 1970, 2001).
28. Cat. 49c-e, 29.cat. 56), dar mai ales în
cazul antilopelor (fig. 18). Pe de altă parte
acolo unde este vorba de sanctuare – cazul de la Cerbul Soare – sau situaţiile de la Valcamonica, atunci se
impun anumite reguli când în perioade mai lungi de timp se foloseşte aceeaşi tehnică de gravare.
Pe Falezele Someşului avem numeroase linii în diferite poziţii (fig. 69b-c): unele din acest spaţiu
nu ne spun nimic, dar cu vremea, comparând cu alte zone vom putea emite unele ipoteze. Spre exemplu
88

Chirica V., Chirica V.-C. 2016, p. 9 şi urm.
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reprezentările feminine (fig. 68b) de la Gemeia, din Moravia, din Pékarna Cave89. Asemenea linii, benzi
de linii, mai puţin reprezentările feminine, avem în numeroase situaţii, de asemenea semne şi simboluri
similare celor din fig. 69. În spatele linilor parcă trase haotic se pot observa imagini cu animale, păsări,
diferite figuri.

a

b
c
Fig. 69. a, Gravuri cu panteră, cap de cal şi altele, cu semne şi simboluri, după JbRGZM 59.3 2012
Forschungsschwerpunkte und projekte, p. 12_91 pl. (prelucrările noastre); b-c, Rus Ob. 6.1 şi 6.16.

Până ne vom familiariza cu toate aceste tehnici de gravare din zonele noastre trebuie să avem încă
unele rezerve privind datările.
89

Valoch 2001; 1970.
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Date cronologice
În stadiul în care ne aflăm cu cercetarea nu este cazul şi nu avem posibilitatea unor datări mai
exacte, de altfel în multe cazuri în arta rupestră acestea sunt discutabile. Prezenţa mai multor etape ne
determină să credem că comunităţile care au realizat arta rupestră de la Cuciulat au continuat şi mai
târziu să producă elemente de artă rupestră. În zona Falezelor Someşului arta rupestră începe de la finele
Paleoliticului şi continuă până în Mezolitic, poate şi în Neolitic, dar nu avem dovezi directe.
Primul nivel de la Perii Vadului aparţine unui Musterian cu piese în tehnica Levallois, cel de al
doilea nivel poate aparţine unui Gravetian mai timpuriu şi cu unele piese posibil neolitice după unele
opinii90. După alte opinii în staţiunea paleolitică din zonă, de la Perii Vadului (sat învecinat la 7km linie
aeriană, 10 km pe şosea), sunt materiale de la finele Paleoliticul superior, din Tardiglaciar, ca şi cele de
la Cuciulat91. Analizele polinice din straturile cu materiale arheologice (0,2–0,70 cm) aparţin unui cli‑
mat relativ rece92, de unde încadrarea în Tardiglaciar, iar cultural grupul Oaş la M. Bitiri a fost atribuit
Sagvarianul recent după J. Kozłowsky, respectiv Paleoliticul superior târziu. Poate reprezentările de
mamuţi să fie mai timpurii şi să ţină de nivelul inferior de la Perii Vadului, dar astea rămân doar ipoteze
de lucru.
Avem unele reprezentări de topoare înmănuşate, dar zonele acelea nu au fost în totalitate înregis‑
trate şi nici studiate asocierile din acele obiective (Rus – Ob. 6.8).
La o privire sumară, dacă analizăm separat doar unele gravuri, am putea spune că ele sunt din alte
perioade istorice. Dacă însă urmărim în ansamblu toate imaginile din zonă, deşi catalogarea lor şi descri‑
erile individuale nu au fost încheiate şi ne familiarizăm cu stilurile, semnificaţiile imaginilor, mai ales
suprapunerile lor, observăm că scenele de vânătoare sunt aproape unitare. Unele semne izolate, făcute cu
alte instrumente, cu mai multă sau puţină atenţie sunt din perioade istorice diferite.
Mai observăm că în ultimii 200 de ani (după data unor inscripţii în care apare anul) zona a fost
vizitată, iar oamenii şi-au lăsat numele sau pronumele ca amintire a trecerii sau înnoptării lor pe acolo.
Unele semne sunt recente (crucea, troiţa), făcute cu unelte de metal care au scrijelat scoarţa calcaroasă,
fiind şi mai adânci. Altele au fost făcute prin tehnica lovirii93 cu instrumente diferite, unele din metal sau
prin punctare. Din aceste motive nu insistăm acum asupra lor.
Importanţa turistică a gravurilor din Falezele Someşului
Arta rupestră a fascinat în mai toate zonele lumii turismul prin vechimea mare a acestor repre‑
zentări, în ţările cu industrie turistică asemenea obiective sunt intens exploatate, valorificate, protejate,
incluse în trasee turistice. De pe urma acestora beneficiază turismul prin hoteluri şi pensiuni, dar şi şcoala
şi comunitatea, desigur cu condiţia de a fi bine manageriate.
Importanţa ştiinţifică a gravurilor din Falezele Someşului
Din punct de vedere ştiinţific numărul mare de zone cu asemenea gravuri (peste 10 studiate şi
altele doar semnalate) ne arată că avem o importantă zonă de cercetat şi valorificat. Gravurile, semnele
şi simbolurile de pe Falezele Someşului sunt deosebit de importante marcând o zonă din care putem
reconstitui numeroase aspecte de simboluri, semne, în spatele unora se află mituri şi legende. Pe de altă
90
91
92
93

Păunescu 2001, p. 449.
Bitiri 1980; Bitiri, Cârciumaru 1980, p. 21.
Bitiri, Cârciumaru 1980, p. 21, fig. 6–7; Bitiri 1980, p. 32–36.
Tehnica folosită aici se deosebeşte de celebrele sanctuare din arta rupestră din Nordul Italiei -Valcamonica şi altele – sau
cele din Levant, mai toate cu scene de vânătoare şi cu date din săpături care au confirmat începuturile încă din Paleoliticul
superior ori Mezolitic (cele din Levant), dar care dăinuie în unele zone prin aceleaşi tehnici câteva milenii.
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parte faptul că şi în vremurile recente oamenii îşi lasă, numele, data la care au trecut sau admirat semnele
ne determină să apreciem că nu este vorba de simple imitaţii. Asemenea scrieri sunt şi în alte numerose
locuri cu gravuri... care este cauza?
Nevoia unor măsuri de conservare şi restaurare
a gravurilor din Falezele Someşului
Factorii naturali sunt cei care afectează cel mai mult panourile cu gravuri. În unele situaţii sunt
procese geologice care determină desprinderea „coajei” pe care sunt gravurile. Desigur influenţează local
scurgerile şi picurările de apă de pe versanţi, deşi gravurile au fost realizate în surplombe (cazul cu Panoul
alveolelor). Un alt factor este vegetaţia abundentă care pe de o parte le maschează, dar pe de altă parte
influenţează o umiditate mai mare ce favorizează formarea de muşchi şi licheni.
Despre referiri arheologice din zonă
Nu am făcut periegheze arheologice în zonă, de aceea enumerăm doar referiri din cercetări mai
vechi.

Rus (comună; magh. Oroszmező):
– Punctul Citera. Pe vârful mamelonului înalt situat la vest de localitate nu s-au descoperit „lucruri
interesante” din punct de vedere arheologic (?): Bibliografie: Ferenczi 1976, p. 48.
– în punctul La Văgăuni se menţionează ca fiind locuri „interesante”. În acea zonă sunt punctele
noastre Rus ob. 1 – 6 cu numeroase semne rupestre, nişe, altare ş.a.
1. Situri arheologice cu stratigrafie complexă:
– Punctul Şesul lui Măican. Intr-o grădină dinspre Buzaş (casele cu numerele, 104–108) s-au
descoperit fragmente preistorice, atipice, dar şi fragmente aparţinând culturii Suciu de Sus şi ceramică
prefeudală: Bibliografie: Bajusz, Tamba 1988, p. 92; Cosma 2002, p. 218; Bejinariu 2003, p. 69; Kacsó
2003, p. 107, 139; Pop 2005, p. 77.
2. Descoperiri preistorice:
a) Fără alte precizări se amintesc în bibliografie fragmente ceramice aparţinând culturii Coţofeni.
Bibliografie: Bejinariu 2005d, p. 65;
b) Punctul Cetatea Pintii. La nord-vest de centrul comunei se află o aşezare neolitică sau de epoca
bronzului: Bibliografie: Ferenczi 1976, p. 42–43;
c) In anul 1864 s-a descoperit un depozit de bronzuri din seria Cincu-Suseni (secolul XII, î.Chr.
– Rus I). Bibliografie: Gooss 1876, p. 43; Marţian 1909, p. 341, nr. 531; Roska 1942, p. 214, nr. 67; Rusu
1963, p. 207, nr. 51; Dîmbovţa 1977, p. 105; Luca, Gudea 2010, s.v. Rus.
BI BLIO GRA FIE

http://whc.unesco.org/en/list/557 http://www.marincarciumaru.ro/sites/default/files/file/artamobiliera/M.Carciumaru,
M.Monica-Arta%20mobilera%20si%20parietala%20paleolitica.pdf
http://www.romanialibera.ro/economie/finante-banci/salaj--legendele-care-aduc-turistii-in-gradinazmeilor
http://www.timetravelturtle.com/2014/09/tanum-rock-carvings-sweden/
https://www.roportal.ro/articole/despre/gradina_zmeilor_monument_al_naturii_5437
https://www.youtube.com/watch?v=J-MhBsOxC50
*** INORA International Newletter on Rock Art, INORA
*** Arte Rupestre del Sahara 1995. Arte rupestre del Sahara, Torino, 1995.
*** Between Earth and Heaven........ Between Earth and Heaven. Symbols and Signs. Papers presented at the international symposium “From Symbols to Signs: Signs, Symbols, Rituals in Sanctuaries”, 11–13 September 2015 Suceava, Romania.
In memory of Henrieta Todorova, Edited by C.-E. Ursu, A. Poruciuc, C.-M. Lazarovici, Muzeul Bucovinei,
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Suceava, Academia Română-Filiala Iaşi * Institutul de Arheologie Iaşi, Ethnoreligion Series II, Ed. Karl.
A. Romstorfer, Suceava 2016.
*** Congresul Naţional de Speologie 2011. Congresul Naţional de Speologie ediţia a XXXIX-a, Ileanda, Sălaj (4001), 7–11
septembrie 2011, Carstul din Podişul Someşan.
*** Der Grosse Bildatlas der Archäologie. J. Huges (editor in chief), Der Grosse Bildatlas der Archäologie, Orbis Verlag, München,
1991.
*** L’Art pléistocèn: L’Art pléistocène dans le monde, eds. Jean Clottes, Ed. Societe Préhistorique Ariége – Pzrénées, LXV/
LXVI, 2010/2011, comunicări în Actes du Congrès IFRAO, Tarascon/sur/Ariége, Septembre 2010, ser.
Préhistoire, Art, Societes,
*** L’art pléistocène 2010–2011. J. Clottes (ed.), L’art pléistocène dans le monde / Pleistocene art of the world / Arte pleistoceno en
el mundo, Actes du Congrès IFRAO, Tarascon-sur-Ariège,septembre 2010, Symposium « Art mobilier pléistocène
». N° spécial de Préhistoire, Art et Sociétés, Bulletin de la Société Préhistorique Ariège-Pyrénées, LXV-LXVI,
2010–2011.
*** Les art des cavernes: Les art des cavernes, Paris, 1984.
*** Nucu-Fundu Peşterii 2012. Un monument din Carpaţii Orientali cu reprezentări din Preistorie şi Evul Mediu, Nucu-“Fundu
Peşterii“, judeţul Buzău. Un monument des Carpates Orientales avec des représentations de la Préhistorie et du
Moyen Âge, Nucu – „Fundu Peşterii“, departament de Buzău, coordonator V. Sîrbu, editori V. Sîrbu, S. Matei,
în colaborare cu M. M. Ştefan, B. Hck, D. Costache, R. Bejenaru, A.-D. Popescu, D. Ciobanu, I. Cândea,
Bibliotheca Mousaios, IV, Ed. Istros, Brăila, 2012.
*** Parcul, Gradina Zmeilor WEB 1. Gâlgăul Almaşului://www.youtube.com/watch?v=JMhBsOxC50
*** Parcul, Gradina Zmeilor WEB 2: Gâlgăul Almaşului https://www.roportal.ro/articole/despre/
gradina_zmeilor_monument_al_naturii_5437
*** Parcul, Gradina Zmeilor WEB 3. Gâlgăul Almaşului, http://www.romanialibera.ro/economie/finante-banci/
salaj--legendele-care-aduc-turistii-ingradina-zmeilor–332322
*** PraistJugZemalja 1979. Praistorija Jugoslovenskih Zemalja, Akademia Naukaa i Umietenosti Borne i Hercegovine, Ed. Aloiz
Benac, II, Neolitsko Doba, Sarajevo, 1979.
*** Rock art http://whc.unesco.org/en/list/557 WEB: Rock Carvings in Tanum
*** Valcamonica Symposium 1970. Valcamonica Symposium Actes du Symposium d’Art Préhistorique, Capo di Ponte, (Editione
del Centro), 1970.
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Basarabi – Banu

Bejinariu – Pop 2013
Beldiman 2007
Bindea 2005
Bitiri 1980
Bitiri – Cârciumaru 1979
Bitiri – Cârciumaru 1980
Boroneanţ 1977
Cârciumaru 1980
Cârciumaru 1987

A. B. Olins, A Context fot the Vero Beach Engraved Mammouth, in *** L’Art pléistocène,
p. 122–125.
M., Opreanu, M. Basarabi. Ansamblul arheologic rupestru Basarabi. Program de cercetare,
investigaţii ambientale, Institutul Naţional pentru Opto Electronică în parteneriat cu
Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie din Constanţa şi cu proiectantul general UAUIM
– CCPEC. Ediţia II/a, Ed. Opreanu M.
I. Bejinariu, R. Pop, Prehistoric Petroglyphs Recently Discovered in the Someş Valley (Sălaj
County), Romania, in *** International Newletter on Rock Art, INORA, 66.2013, p. 1/4
C. Beldiman, Industria materiilor dure animale în preistoria României. Resurse naturale,
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Fig. 1. The Someş Plateau, after Al. Savu.
Fig. 2. The area of Cuciulat – Cliţ cliffs.
Fig. 3. Paleolithic discoveries and rock art.
Fig. 4. The karst in the Someș Plateau according to Istvan et alii 2011.
Fig. 5. The cliffs from Cliț zone.
Fig. 6. Uninvestigated caves and grottoes in the Cliț zone.
Fig. 7. Grădina Zmeilor, Călugării, Sălaj County.
Fig. 8: a, Graffiti at Călugărul Mare; b-c, Recent writings (LJI, IE HELA); a, b, Old engravings.
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Fig. 9: a, the archeology park La Roque-Saint Christophe, Perigordian culture, Paleolithic; b, cliffs with grottoes, Rus level 3
(above).
Fig. 10: a, Perigordian, Van Les Eyzies, Sergeac Sarlat; b, d, Rus 3; c, Brandemburg Hohle- Marsovice, Czech Republic.
Fig. 11: 1, Cuciulat, the horse and the feline (according to Cârciumaru 2010, 52, fig. 9–10); 2–3, wooden churches: 2, Ileanda
(Wikipedia); 3, Băbeni (photo by Lazarovici Gh., Pop).
Fig. 12. Rock art in Coliboaia Cave.
Fig. 13. Stag 2 and the spear (Area 4 at Pop, Ghemiș): A, the stag; B, elephant?; C, spear; D, tent.
Fig. 14. a-b, The Big Stag 1 and the Bull 1 (according to Pop, Ghemiş, drawings by Pop Radu).
Fig. 15. a-b, ***Petrogliphes Galicia 1970; b, Gondomar, Pontevedra 1970; c, Anatti, Camonica Valley 1961, 123; d, Porto
Badisco (Ingravallo 2007, 217, Grotta dei Cervi, fig. 4).
Fig. 16. Stag 2 and 3, Bull 2 near other signs and symbols (according to Pop and Ghemiş, drawings by Pop Radu).
Fig. 17: a, „The Sun Stag”; b, details marked by ourselves.
Fig. 18. The Sun Stag, vital points: a, the heart area; b, the ear area.
Fig. 19. Small man – the hunting spirit: a, original; b-c, touched-up images.
Fig. 20. The Sun Stag, small man, and other representations.
Fig. 21. The roebuck (touched-up image in the inner area) is rendered just outline to be more obvious.
Fig. 22. Cornuted, touched-up image.
Fig. 23. The panel with the spear.
Fig. 24. The panel with the spear, detail with blood.
Fig. 25. The panel with the spear, detail: b1, 3, abstract; b2, spots of blood; c, spear; d, tent; e, DS signs▼.
Fig. 26. Antelope flocks, reconstruction after body parts.
Fig. 27. Herds of hunted running animals (after Der Grosse Bildatlas, 1991, 36).
Fig. 28. Area 1: a, Area 1, panoramic view (the rock inclination is reversed from the right to the left); b, Images with the Bird
Panel cat. 2. The Bird and the alveoli; c, images with the setting of the Hunters’ Panel.
Fig. 29: a, Detail with the Hunters’ panel, with the figures marked; b, symbols and signs from the panel with correspondents
in the DS.
Fig. 30. The panel of the tents and the enclosures.
Fig. 31: a, The Hunters’ Panel; 1, cat. 48, the Hunter; 2, hand with lasso; 3, the hunter’s bag; 4–5, lassoes; b, touched up image.
Fig. 32. a, The Hunters’ Panel, hunter with weapons; b-d, hunters with bows: b, Cueva de la Sarga (apud Martinez 1979); c-d,
Tassili (apud Lothe 1966).
Fig. 33. Çatal Höyük, F5.1 (Mellaart, AS XVI 1966–14) apud Hodder.
Fig. 34. a, b, La Grote Garaja, Jimena, Jaèn; c, Fânaţe; d, Pârcălabu; a-d, after Cârciumaru 2010, fig. 19.5.
Fig. 35. Hunting scenes (according to Golan 2003).
Fig. 36. Hunting scenes with wounded animals.
Fig. 37. The Hunters’ Panel: hunters: a, original images; b, touched-up images.
Fig. 38. Alveoli panel; a, general view; b-c, headless bull; d, detail.
Fig. 39: a. Bulls, horned animals and perhaps mammoths (photograph taken in summer, in the shade); b: 1, animal; 2, stag;
3, man with lasso; 4, horned animal; c, horned animal with horns in „V” shape, pink mark 2, 3, initially horse
changed in horned animal mark 3 dark color, horned animal with horns in „V” shape mark 4 green color and
other abstract signs with blue.
Fig. 40. a, Alveoli panel, the mammoth; b, Rus 7, W of Văgăuni to Buzaş.
Fig. 41. a1-a2, Traps for mammoths; b, elephant from Tassili, Bubali phase.
Fig. 42. The mammoths: a-b, The Hunters’ Panel with two interpretations.
Fig. 43. a, Grota Mare; b1-b3, Basarabi, Bisericuţa/Church 3, mark 3, 9 (according to Banu M., Opreanu M. images, Basarabi
project, our marks).
Fig. 44. Mammoths and elephants’ representations in Neolithic: a, Donja Branjevina apud Karmanski – Srejović; b, Grapčeva
špilja, Hvar culture (after Dimitrijević 1979, tab. XCIV_1); c1-c3, Isaiia (Gh. Lazarovici’ interpretation); d,
Kabn_l Mekiân, Turkey, p. 294, fig. 144, Uzanik 1975.
Fig. 45. Someş cliffs, engravings with fishes: a, Rus – ob. 7 no. d; b, Rus – Ob. 2.17; c, Giant fishes▼.
Fig. 46. Engravings from Someş Cliffs related with fish and fishing: a, Rus – Ob. 7j; b-c, Rus – The Hunters’ Panel I.3; c, traps
to catch fishes and fish in traps; d, deer and fishes.
Fig. 47. Analogies concerning big fishes: a, Grota sombre, apud Les art des cavernes; b, Fish, Targus River, Macao, photo
Lazarovici Gh.
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Fig. 48: 1–3, Gura Baciului, figurine and incision with a wild bull (photo Lazarovici Gh.); 4, Donja Branjevina, elephant of
Karmanski-Srejović; 5, Gura Baciului, axe of Walzenbeil type.
Fig. 49. Representations of wild goats. Someş Cliffs – Rus ob. 6: a, rock billy goat, Rus ob. 6.51; b1, goat, b2 goat or bear, Rus
ob. 6.52, b3a horns or b3b legs; c, Ain al-Abd, apud Van Berg; d, goat head, Rus ob. 6, Rus – ob. 6.58.
Fig. 50. Birds images in rock art: a, Mitoc – Malul Galben, pendant (processing after Chirica) with a stylized bird; b, Rus – ob.
I.2 (b2 drawings Ghemiş, Pop 2013); c, Măgura Cave, Bulgaria.
Fig. 51. Stylized birds on Someş Cliffs: a, Cliţ – Lozna Ob. 8.15; Rus – Ob. 70.5.
Fig. 52.Hunting scenes in painted rock art from Spain: 1, Alpera; 2, Minateda (according to Müller-Karpe, 1968).
Fig. 53. Bows and arrows: 1, arrow types and spear from the Mesolithic and Neolithic; 2, weapons reconstructions; 3,
Swiderian type; 4, spear type (apud Mellaart).
Fig. 54. Valcamonica, archeological park Ossimo, Borna 4; a, photo Lazarovici Gh.
Fig. 55. Bows and arrows: 1, Auvent de Chevalier (fig. 27c); 2–3, Someş Cliffs – The Cliff of Impuşcaţilor; 4, 6, Area IV, The
Stag Sun; 5, Arad, Israel; 7, bow from Area I.
Fig. 56. 1, Arrow with tail feathers; 2, arrow/spear with a thick tip; 3, bow with spear (with triangular peak), spear with peak,
Nucu – Fundu Peşterii (cat. 36); 4, spear – Stag Sun; 5, bow with spear.
Fig. 57. a, Porto Badisco, hunting images; b, Goat rock, after Mellaart 1975: ac, ef, Style I d-l style III Palanli Cave near
Adiyaman; g-j, mn, Şat Mountain in Hakkiari; k-o, Halaf culture Chagar Bazar; p, arch and arrow.
Fig. 58. Gura Haitii, processing after Cârciumaru 2010.
Fig. 59. Bows types and positions of their use, apud Graziosi 1996.
Fig. 60. Gassula Gorges, Spain, after Müller – Karpe 1968, Taf. 270 A-B, cat. 466.
Fig. 61. 5a2 Man with belt marks 2–6.
Fig. 62. Figures of hunters with lasso, Valcanomina, after Anatti.
Fig. 63. a, Stag killing, Valca Monica, photo Maxim Zoia; b, Valca Monica rock 50, photo Maxim Zoia; c, Valcamonica, stag
pierced by spear in the heart inimii; stag with broken crown (photo Zoia Maxim); d, Valcamonica, hunters
attacking a giant stag (after Anati 1961, 29).
Fig. 64. The Hunters’ Panel, marks.
Fig. 65. Rus – Obiectiv I: enclosures, folds, marks 24, 26, 29 and 41.
Fig. 66. 1, Enclosures from Khi-Kit, after Van Berg, fig. 1; 2, stags in traps.
Fig. 67. Climate evolution of millennia 8–5 BC.
Fig. 68. Rock paintings at Lascaux (after Müller/Karpe 1928, Taf. 77); b, female representations, Gemeia, Moravia, at Pékarna
Cave, Magdalenian (Valoch 1970; 2001, fig. 4).
Fig. 69. a, Engravings with panthers, horse head and others, with signs and symbols, after JbRGZM 59.3 2012
Forschungsschwerpunkte und projekte, p. 12_91 pl. (our processing); b-c▼, Rus Ob. 6.1 and 6.16.
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Some consideration about a clay pendant from Tășnad-Sere
Abstract: The archaeological site of Tășnad Sere is situated on the first and the second terrace of the old Cehal
river. During the last two decades, important discoveries
were made in the sites of Tasnad-Sere. The researches from
the period between 1989–2006 were concentrated on the
first terrace of the Cehal river, leading to the discovery of
numerous features, mainly from prehistory (Neolithic:
Starčevo-Criș culture – phases IIIB-IVA, Pișcolt group,
phase IA, Coțofeni culture, Roman Age: 2–4th centuries AD). Starting from 2006, the excavations extend to
the second terrace of the valley where discovered features
from the Neolithic (Pișcolt group, phase II), Bronze Age
(Cehaluț-Hajdúbagos culture), La Tène C (Celts), Roman
Age (c. 2–4 AD), and a feature from the 6–7th centuries
AD.
The features discovered which are dated to the Neolithic,
Starčevo-Criș culture, phases IIIB-IVA, contain a rich pottery inventory, lithics, pintaderas, clay weights, anthropomorphic figurines.

The pendant found in features C1 is made from clay, with
a quadrangular shape, patterned with four incised concentric squares.
Keywords: Tășnad, Cehal river, Starčevo-Criș culture,
pendant, concentric squares.
Rezumat: Situl arheologic de la Tăsnad „Sere” este situat
pe prima și a doua terasă a pârâului Cehal. Cercetările
arheologice realizate în perioada 1989–2006 și efectuate pe prima terasă au dus la identificarea a numeroase
complexe aparținând neoliticului (cultura Starčevo-Criș
IIIB-IVA, grupul Pișcolt IA), culturii Coțofeni și perioadei romane secolele II-IV. Începând cu 2006 cercetările au
fost extinse pe a doua terasă. Studiul de față se axează pe
prezentarea unei piese cu caracter special, un pandantiv
atribuit culturii Starčevo-Criș.
Cuvinte-cheie: Tășnad, Valea Cehalului, cultura
Starčevo-Criș, pandantiv, pătrate înscrise.

Localitatea Tășnad (judeţul Satu Mare) se află la limita vestică a Dealurilor Tăşnadului, care ating
în zonă o altitudine de aproape 230 m. Locul denumit „Sere” (în imediata apropiere se aflau construc‑
ţiile unor sere) este situat la marginea sud-vestică a oraşului, pe versantul apusean al Văii Cehalului,
străbătută de pârâul cu acelaşi nume (se varsă în râul Ier/Ér). Spre vest şi sud-vest, în acest segment valea
este delimitată de panta relativ domoală a unor dealuri ceva mai scunde. În amonte valea se îngustează,
iar înălţimea dealurilor care o delimitează creşte până la o altitudine în jurul a 330 m. Astăzi cu un curs
regularizat, albia pârâului Cehal se afla în vechime la câteva sute de metri mai spre est, la baza dealurilor.
Valea Cehalului (sau a Santăului, în aval, în hotarul localităţii cu acelaşi nume) este larg deschisă
spre Câmpia Ierului şi a Someşului, respectiv cursurile inferioare ale râurilor Ier, Crasna şi Someş. Până la
amenajările din secolele XVIII-XIX, nu departe, la nici 30 km în direcţie nord-vestică, începea Mlaştina
Ecedea. Chiar şi astăzi valea Cehalului şi-a păstrat în parte aspectul mlăştinos, mai accentuat la deschide‑
rea sa înspre Câmpia Ierului. Desigur, imaginea microzonei s-a schimbat în decursul vremii, spre exemplu
*
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hărţile mai vechi indică o suprafaţă împădurită mai mare. Spre finalul sec. XVIII chiar porţiunea aşezării
care ne interesează era acoperită cu pădure. Locuirile din diferite perioade au evoluat pe prima şi a doua
terasă a văii (altitudine în jurul a 140 m), pe un teren cu aspectul unei pante cu uşoară înclinaţie estică.
Situl, cu locuiri semnalate din epocile neolitică, a bronzului şi perioada romană imperială, a fost
identificat în 1987, urmând apoi sondaje şi săpături sistematice repetate, în general de amploare restrânsă.
Începând cu anul 2001, ca urmare a extinderii şi modernizării ştrandului cu apă termală, în ansamblu a
staţiunii balneare de aici, au fost susţinute an de an cercetări arheologice preventive.
Situl arheologic Tășnad Sere este amplasat pe terasa vechiului pârâu Cehal (actualmente acesta are
cursul schimbat, fiind excavat în anii ’70 un canal prin mijlocul sitului). Vechiul curs al Cehalului (secat)
se afla la câteva sute de metri sud-est de canal.
Încă de la sfârșitul sec. XIX-începutul secolului XX, zona de nord-vest a României a suscitat un
interes pentru o serie de istorici care, intrând în contact cu numeroase descoperiri întâmplătoare, au
publicat câteva articole informative referitoare la aceste aspecte. În acest sens putem aminti articolele lui
E. Orosz1 şi ale lui M. Roska2 referitoare la descoperirile neolitice din zona Tăşnadului.
Marton Roska publică unele studii privind judeţele Satu Mare şi Bihor precum şi un repertoriu
arheologic al Transilvaniei, menţionând numeroase descoperiri noi, în special din Valea Ierului şi din
Câmpia Nirului3.
După înființarea Muzeului Orășenesc Tășnad, mai multe descoperiri incidentale, provenind din zona
avută în vedere, au intrat în colecția muzeului. De asemenea, lucrările edilitate realizate în zona ștrandului ter‑
mal și a complexului turistic au dus la descoperirea de materiale neolitice, epoca bronzului, sporadic sec II-IV.
În 1986, N. Iercoșan realizează o periegheză în zonă, identificând mai multe complexe în malul
canalului Cehal. Primele cercetări au loc în 19894 de către N. Iercoşan (S I/1989) şi sondarea parţială a
două complexe (G1-G2) tăiate de canalul Cehalului. Acesta continuă cercetările în 19955: 4 secţiuni (S
II-V); 19966: S VI-VIII și o groapă în malul Cehalului (G 3); 19987: S IX-XI: 19998: S XII-XIV.
După dispariția prematură a lui N. Iercoșan, cercetările au fost preluate de către J. Németi, C. Astaloș
și C. Virag9. Astfel, în 2001 J. Németi, C. Astaloş realizează o săpătură de salvare: pe traseul canalului de
evacuare a apei reziduale din ştrand: S I, continuarea săpăturilor în G1 şi G2/1989, grav afectate de vii‑
turi: în G 2: mormânt Starčevo-Criş cu scheletul în poziţie chircită, foarte bine păstrat. Săpăturile în acest
punct au fost oprite brusc, fără a fi săpate în întregime complexele, de o inundaţie puternică a Cehalului10.
În 2002 continuă săpăturile de salvare realizate de către J. Németi, C. Astaloş, C. Virag: au fost
realizate patru suprafeţe (Su I-IV) şi trei casete, reprezentând 250 m², fiind descoperite nouă complexe,
de epocă neolitică şi eneolitică11.
Începând cu anul 2004, cercetările sunt continuate de către subsemnatul. Acestea, s-au desfășurat
cu intermitențe 200412, 200513, 200614, 200915, 2012, acestea având un caracter preventiv, determinate
1
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Orosz 1909, 10
Roska 1910, 354–361
Roska 1939, 34–53, Roska 1942, 279/9
Iercoșan 1994–1995. 9–23
Iercosan 1996, p. 112
Iercosan 1997, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=456
Iercosan 1999, p. 104
Iercosan 2000, p. 104–105
Băcueț-Crișan, Virag 2007
Németi et al. 2002, p. 310
Németi et al. 2003, p. 318
Astaloş 2005, p. 375–376
Virag et al. 2006, p. 359–360
Virag et al. 2007, p. 365–369
Virag 2015a, p. 97–126
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de lucrări edilitare realizate de Primăria Tășnad precum și de extinderea complexului turistic din zona
ștrandului balnear.
Cercetările din perioada 1989–2006 s-au desfășurat pe prima terasă a văii Cehalului, ducând la
descoperirea de complexe, cu precădere preistorice (neolitic: cultura Starčevo-Cris IIIB-IVA, grupul
Piscolt IA, cultura Coțofeni, sec II-IV p. Chr.). O parte din cercetările din 2006 sau desfășurat pe partea
dreaptă a drumului DJ Tăşnad-Marghita, ocazie cu care au fost descoperite complexe de epoca bronzului.
Cercetările din 2009 au cuprins cercetări atât pe prima terasă a Cehalului (Su X/2009) cît și pe
a doua terasă a văii (Su XI, XII, XIII). Complexele descoperite în Su X sunt de epocă neolitică, aparţi‑
nând c. Starčevo-Cris IIIB-IVA, cu un bogat material ceramic, utilaj litic, pintadere, greutăţi de lut, idoli
antropomorfi. În Su XI-XIII au fost descoperite complexe neolitice (grupul Pișcolt, faza a II-a)16, epoca
bronzului (cultura Pişcolt-Cehăluţ (Hajdúbagos), celți (La Tène C), sec. II-IV Chr., precum și un com‑
plex de sec VI-VII Chr17.
Din anul 2012, cercetările arheologice se desfășoară în colaborare cu Institutul de arheologie,
University College London, prin Cristian Virag și Ciprian Astaloș din partea Muzeului Județean Satu
Mare, respectiv Ulrike Sommer, din partea universității londoneze18.

Fig. 1. Area de răspândire, pe paliere
cronologice, a sitului de la Tășnad-Sere

Fig. 2. Planul general al Su II/2005

Cercetările arheologice din 2005 au avut un caracter preventiv, fiind realizate trei suprafeţe de
cercetare (Su II, Su III, Su IV). Su. II (30 × 25 m) este suprafaţa proiectată pentru construirea unui bazin
cu apă termală. Au fost descoperite două complexe arheologice, ambele de epocă neolitică (StarčevoCriş): Cx. 1 (9,60 × 10,4 m), de formă ovală, reprezintă o alveolare cu depuneri consistente de material
ceramic, greutăţi, chirpic diseminat; Cx. 2 (5,10 × 7 m) este o locuinţă semiadâncită de formă ovală, cu 7
16
17
18

Virag 2015a, p. 99–126
Stanciu-Virag 2013, p. 171–194
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gropi de stâlpi şi un cuptor săpat în peretele locuinţei. În locuinţă a fost descoperit un numeros material
ceramic, greutăţi, oase carbonizate, cenuşă, chirpic diseminat.

Fig. 3. Situl arheologic Tășnad-Sere. Fotografie aeriană. Zona de amplasare a Su II/2005

Pandantivul a fost descoperit în Cx. 1, având o culoare cafenie, pasta degresată cu pleavă și nisip,
aspect poros. Piesa este de formă pătrat-romboidală, având lățimea de 27,4 mm.; înălțimea 28,9 mm.,
grosimea 9,7 mm., ornamentată prin incizii late, de formă patrulateră, rezultând patru pătrate înscrise.
Piesa este perforată pe diagonala scurtă, perforația fiind ușor descentrată.

Fig. 4. Pandantiv, Tășnad-Sere, Cx.1/2005

Pandantivul își regăsește analogiile la Suplacu de Barcău19, piesa fiind de formă romboidală
(3,3 × 3,3 cm.) cu câte două orificii laterale. Pe una dintre fețe sunt excizate trei romburi mici, înscrise.
Ca și funcționalitate, D. Ignat o consideră o plachetă sigilară.
19

Ignat 1978, p. 12, 14, Pl. VIII/4
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Fig. 5. Pandantiv, Suplacu de Barcău, după Ignat 1978

O altă piesă provine de la Szarvas-Szappanos20, de formă rectangulară, colțurile rotunjite. Piesa
este deteriorată pe una dintre colțuri, ornamentată pe una dintre fețe prin incizare cu patru pătrate
înscrise. După observația autorului, piesa poate fi baza unei pintadere sau „aşa numite tangas“21, aceasta
neavând perforație ca in cazul pieselor de la Tășnad și Suplacu de Barcău. Piesele tangas provenite de la
Lerna sunt diferite, atât tipologic cât și stilistic, fiind vorba de pandantive din plăcuțe ceramice triunghiu‑
lare, autorul preluând doar denumirea.
După cum observă și Zoia Maxim22, pentru fazele târzii ale culturii Starčevo-Cris (IVA-IVB după
autoare) apar primele tăblițe de lut, de mici dimensiuni, cu formă patrulateră incizate pe o față cu diverse
simboluri. Unele tăblițe au fost folosite ca pandantiv (autoarea face referire la piesa de la Suplacu de Barcău).
Motivistica pătratelor înscrise se regăseşte și pe câteva pintadere, cum ar fi cea de la GrabovacVinogradi23 – de formă patrulateră cu cinci pătrate înscrise, ușor neregulate, încadrată în cultura StarčevoCriș; Szakály-Torökcső24 – pintaderă cu baza rectangulară, patru pătrate inscrise, încadrată în faza de
tranziţie de la c. Starčevo-Cris la faza timpurie a culturii ceramicii liniare. O altă piesă încadrabilă la
nivelul neoliticului timpuriu provine de la Kovačevo-Podini25. Astfel de piese se regăsesc în număr redus
și în orizonturile târzii: în cultura Gumelnița la Coțatcu26, în cultura Cucuteni la Bodeşti-Frumuşica27; la
Mirni-Gradek în Slovenia28.
Doina Ignat găsește analogii pentru piesa de la Suplacu de Barcău în „sigiliul conic“ (pintadera)
ornamentată cu motiv spiralier de la Kotacpart-Vata-tanya29. Piesa, din punct de vedere motivistic, este
înrudită cu motivistica pătratelor-romboidale incluse.
Motivul pătratelor înscrise apare pe un singur fragment ceramic, respectiv Ószentiván30, unde
apar două pătrate înscrise. Din păcate, autoarea nu ilustrează și profilul.
O piesă interesantă, în contextul discuției din rândurile anterioare, o reprezintă idolul prismatic
de la Tășnad, descoperit in Gr. 2/B din 2001, Cas. I, la o adâncime de 1,25–1,30 m. Din acest context
provine și M1/200131, complex din malul canalului Cehal, săpat parţial. In condiţiile săpării incomplete,
este dificil de atribuit complexului o anume funcţionalitate: ar putea fi interpretat atât ca bordei, cat și ca
groapa menajera. Scheletul a fost depus în nivelele superioare de umplere a complexului.
20
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Fig. 6. Idol prismatic, Tășnad-Sere, G2/B 2001

Piesa este întreagă (3,7 × 2,2 cm.), de culoare brun deschis, pasta degresată cu nisip și pleavă.
Ochii sunt redați schematizat, prin două incizii oblice, nasul este redat printr-o proeminentă tronconică,
cu o perforație în partea inferioară. Spre bază, în zona centrală, ușor descentrat, este marcat sexul, prin
incizii dispuse circular, în centru prezentând o mică incizie cu o perforație. În partea superioară a piesei,
sunt redate prin incizie două pătrate incluse, pe una dintre laturi acestea suprapunându-se.
Piesa, își găsește cele mai apropiate analogii, atât cronologic cât și geografic, la Zăuan32 și
Méhtelek-Nádas33.
Indiferent de denumirea utilizată – pandantiv, tăblită, plachetă sigilară, prezența perforației ne
indică faptul că această piesă a fost prinsă pe o sfoară și purtată sau atârnată. Netezirea tuturor fațetelor
exclude ca această piesă să reprezinte baza unei pintadere.
După cum se observă, motivul care se află pe piesă este unul rar, ceea ce ne determină să conside‑
răm că pătratele incluse nu reprezintă un decor ornamental ci un simbol, cel mai probabil de natură cul‑
tică. În acest sens pledează și natura pieselor pe care a fost descoperit acest simbol. Fără a relua discuția
cu privire la funcționalitatea pintaderelor34, tindem să credem că utilizarea acestor piese este de natură
cultică, fără a fi în măsură, la nivelul descoperirilor actuale, a emite enunțuri fără echivoc. Totodată, astfel
de piese pot avea o dublă valență, pe de o parte una funcțională, sugerând apartenența/proprietatea la o
familie, grup sau comunitate (prin aplicarea simbolului de pe piesă), pe de altă parte una religioasă, piesa
având rol de talisman pentru persoana care o poartă. În ce privește prezența simbolului pe un fragment
ceramic, rămâne o necunoscută factura vasului din care provine, atât funcțional cât și tipologic, dar poate
indica utilizarea acestuia în anumite practici religioase.
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Some remarks about Neolithic altars/cult tables from Port ”Corau”
Rezumat: Unul dintre cele mai prolifice situri neolitice
din nord -vestul României este cel de la Porț/Suplacu de
Barcău „Corău”, sit care a beneficiat de numeroase campanii de cercetare arheologică sistematică (zona bihoreană a
sitului) sau preventive (zona sălajeană și bihoreană). Ca
urmare a campaniilor a rezultat o cantitate impresionantă
de materal arheologic, cele două piese – altărașe, care
fac obiectul articolului de față, fiind printre cele mai rare
artefacte descoperite. Ambele au fost descoperite în nivel
și sunt atribuite culturii Stračevo- Criș și nivelului de tip
Suplac II. Alături de acestea au mai fost identificate câteva
picioare care pot fi părți de altărașe sau pot aparține unor
altor tipuri de piese: statuete, vase antropomorfe, etc.
Cuvinte-cheie: neolitic, Porț/Suplacu de Barcău
„Corău”, altărașe.

Abstract: One of the most important neolithic sites in
north-western Romania is at Porț / Suplacu of Barcău
„Corau“. As a result of numerous research campaigns, an
impressive amount of archaeological material has been
unearthed. The two objects, which are the subject of the
present study and are the rarest artifacts found, belong to a
miniature altar. Both pieces were found in the archaeological layer assigned to the Stračevo Criș culture and Suplac
type II. Found in association with them were numerous
clay feet that may have been part of miniatures altars or to
other types of artefacts, such as statues, anthropomorphic
vessels, etc.
Keywords: Neolithic, miniatures altars, Porț/Suplacu
de Barcău”Corău

Altarele/altărașele1, mese de cult „cult tables” 2 sau termenul mult mai general „prismatic polipod
vesseles” 3, așa cum apar mai des în literatura de specialitate sunt prezențe aproape constante în descope‑
ririle neolitice. După 5 campanii de cercetare a sitului de la Porț „Corău” 4 și peste 11 000 de mp cercetați
(Pl. II) putem aduce noi contribuții la repertoriul acestor tipuri ceramice prin 2 piese certe, și în acest
context nu putem invoca un anumit stadiu al cercetărilor. Totuși fideli principiului asumat, de prezentare
a tuturor categoriilor incluse în termenul general de piese speciale 5 vom prezenta cele două descoperiri.
Fără a avea certitudinea provenienței de la acest tip ceramic amintim câteva picioare care pot fi fragmente
de altărașe dar și de statuete antropomorfe, vase antropomorfe sau alte categorii ceramice (Pl. IV). Starea
*
1

2

3
4

5

Muzeul Județean de Istoria și Artă Zalău, sandabacuet@muzeuzalau.ro
Lazarovici 1988, p. 25–26; Bánffy 1997; Vandova 1997, p. 23–29; Maxim 1999, p. 61–62; Maxin 2000, p. 121–130;
Băcueț Crișan 2008, p. 51–52; Buzea Mateș 2008, p. 41–56; Nikolov 2007, Nikolov 2009, p. 141–144; Băcueț Crișan,
Bejinariu 2010, p. 73–80; Mirea 2011, p. 41–57; Pavúk, Bakámska 2014, p. 1–78.
Detev 1960, p. 27; Schwarzberg 2003, p. 79–84, Schwarzberg 2006, p. 127–134, Ignatova 2010, p. 137–143; Ștefan 2014,
p. 17–19.
Schwarzberg 2005, p. 255–273; Ștefan,Petcu, Petcu 2015, p. 183–209
Matei et al. 2003, p. 246–248; Bejinariu et al. 2004, p. 245–247; Băcueţ Crişan et al. 2011, p. 220–223; Băcueţ Crişan et al.
2012, p. 245–246; Băcueţ Crişan et al. 2013, p. 173- 174.
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fragmentară, numărul mic de descoperiri de altarașe, neidentificarea până în prezent a unui tip de altăraș
cu picioare cilindrice la Porț, ne-a determinat să nu le introducem în cadrul acestui studiu ca piese certe.
Analogiile cunoscute din medii cronologice similare6 ar fi un motiv de analiză la nivel general. Revenind
la cele două piese care fac obiectul studiului de față, în primul rând dorim să precizăm faptul că, ambele
descoperiri, prezente în stare fragmentară, provin din nivel și aparțin unor momente cronologice diferite.
În cadrul acestui articol am păstrat denumirea de altar/altăraș, fiind termenul cel mai uzitat în literatura
de specialitate7.
1. Fragment de altăraș confecționat din pastă semifină de culoare cărămizie, degresată cu nisip.
De formă patrulateră, se păstrează doar o parte din masă și din picior. În partea superioară, partea păs‑
trată sugerează existența unui container. Masa este decorată prin impresiuni, fiind redate două rânduri
de triunghiuri cu vârful în sus (Pl. III/2a-c). Piesa a fost descoperită într-o periegheză efectuată în zona
centrală a sitului, pe platou, zonă în care au fost identificată și ce mai densă locuire Stračevo Criș8.
2. Fragment de altăraș de culoare cărămizie cu flecuri confecționat din pastă semifină, degresată
cu nisip. Se păstrează un picior și o parte din masă, fragmentul sugerând o formă patrulateră. Masa se
adâncește ușor, pe buză la unul din colțuri fiind observată o crestătură (Pl. III/1a-e). Piesa a fost desco‑
perită în nivel în secțiunea S20/2012, caroul 60–62/3–5, la –0,70–0,90 m. După tipul de pastă și adânci‑
mea la care a fost identificată face parte din descoperirile atribuite nivelului de tip Suplac II. Din păcate în
zona de descoperire nu au fost preparate complexe astfel încât să putem lega piesa de un anume context.
Din cercetările mai vechi efectuate în zona bihoreană a sitului de Doina Ignat sunt cunoscute în
literatura de specialitate 3 descoperiri9 dintre care o piesă poate fi atribuită categoriei vaselor zoomorfe10.
Cu toate acestea o parte din vasele zoomorfe nu pot fi eliminate din categoria altarelor având în vedere
două aspecte: numeroasele fragmente de altare cu caracteristici zoomorfe precum și funcționalitatea
dată uneori acestui tip de vas care coincide în parte cu cea a altărașelor11. Dar deocamdată din situl de
la Porț/Suplacu de Barcău „Corău” avem un total de 4 piese certe, în condițiile în care alte artefacte
considerate de cult, cum sunt statuetele antropomorfe, sunt reprezentate într-un număr foarte mare, de
ordinul sutelor12. Pe ansamblul descoperirilor neo-eneolitice din România și nu numai, este constată o
prezență destul de numeroasă a acestor piese, indiferent de modul în care au fost denumite. La o analiză
mai atentă putem totuși constata că siturile neolitice timpurii, în special cele Starčevo-Criș, sunt cele
care oferă un număr mare de piese, exemplu siturilor de la Zăuan „Dâmbul Cimitirului” cu 10–1113 sau
Măgura „Buduiasca” cu 17 fragmente14, constatându-se o diminuare pe pacursul neoliticului târziu și a
eneoliticului timpuriu. Dăm ca exemplu monografiile unor situri mari, intens cercetate, cum sunt cele de
la Alba Iulia „Lumea Nouă” cu o piesă certă atribuită culturii Vinča15, Halmeu „Vamă” fără nicio piesă16,
Turdaș „Luncă”, trei piese dintre care una dintr-un bordei aparținând nivelului II inferior și două frag‑
mente atribuite culturii Petrești17, sau chiar ale unor monografii de culturi cum ar Vinča în Transilvania18
sau cultura Petrești19 unde numărul acestor piese nu impresionează. O excepție ar fi unul din siturile
	Ștefan,Petcu, Petcu 2015, p. 183–209
Vezi nota 1
8
Băcueț 2008, p. 20–31; Băcueț 2014, p. 72, Pl. 3/1
9
Ignat 1998, p. 62–63, fig35/5, 39/4.
10
Ignat 1998, fig 33/3.
11
Marangou, Stern 2009, p. 409, Băcueț Crișan 2015, p. 113–114.
12
Băcueț Crișan 2013, p. 83–99.
13
Băcueț Crișan 2008, p. 52–52, pl. 13.,
14
Mirea 2011, p. 42.
15
Gligor 2009, p. 109, Pl. CLI/1
16
Virag 2015, p. 49–52
17
Luca 2001, p. 43,75,80, 87, Fig. 3/13,4/7,18/7
18
Suciu 2009, p. 210, fig 132:2,6; 182:6; 284:4
19
Paul 1992, p. 108, Pl. LII/4,5
6
7
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investigate recent, cel de la Șoimuș „Avicola”, de unde provin 20 de vase cu picioare, un termen mult
mai general sub care apar uneori altarele/altărașele sau „mesele de cult”20. În cazul acestui sit sunt făcute
diferențe între aceste vase cu picioare, altarașe și mese de cult astfel încât numărul final care poate fi atri‑
buit acestui tip de piese se ridică la 2721 având în vedere faptul că termenul de „polypod vessels „ acoperă
în general toată acestă gamă22. Indiferent sub ce denumire apar, este remarcabil faptul că la Șoimuș pie‑
sele provin în mare majoritate din complexe, gropi sau locuințe23.
Dacă din punct de vedere tipologic există o anumită constantă a studiilor24, cu privire la
funcționalitatea acestor piese, s-a scris mult fără a se ajunge la un numitor comun25. Se desprind totuși
două lucruri comune cu care majoritatea autorilor par de acord: caracterul cultic și contextul domestic în
care apar.26 În sprijinul caracterului cultic sunt aduse dovezi referitoare la aria largă de răspândire în timp
și spațiu, și schimbările minimale care apar în forme sau decor, în special ornamentele fiind indepen‑
dente de stilul și ornamentarea ceramicii27. Dacă pentru piesele descoperite la Porț nu avem un context
sigur de descoperite, dintre cele 2 identificate la Suplacu de Barcău cel puțin una a fost recoltată dintr-o
locuință28. Din punct de vedere tipologic putem spune că fiecare dintre cele 4 piese aparțin unui tip
diferit: formă patrulateră asemănătoare unei casete susținută de două suporturi29, o piesă cu 4 picioare
cilindrice cu recipient de formă ovală și protomă zoomorfă30, altăraș cu 4 picioare dreptunghiulare și
recipient oval (Pl III/1a-c). Singura piesă atribuită culturii Stračevo- Criș aparține unui tip comun aces‑
tei culturi, formă patrulateră cu recipient, tip 2d în tipologia Zoiei Maxim31. Tipul de altăraș cu casetă
patrulateră este întâlnit în descoperirile arheologice32, factorul de unicitate este dat de faptul că piesa
este sprijită nu pe picioare ci pe două suporturi. Pentru altărașul cu protomă zoomorfă există analogii
foarte bune printre noile descoperiri de la Șoimuș33 atribuite culturii Turdaș34. Cu excepția acestei piese,
niciuna dintre descoperirile de la Corău nu prezintă picioare cilindrice pentru a putea atribui piciorușele
descoperite unui anume tip. Aceasta a fost și motivul pentru care am ilustrat doar câteva exemple fără a
le discuta în contextul descoperirilor.
Din sutele de piese cu caracter special descoperite până în prezent în situl de la Porț/Suplacu de
Barcău”Corău” remarcăm slaba reprezentare a figurinelor zoomorfe și a altărașelor. Un anumit stadiu al
cercetărilor nu poate fi invocat având în vedere intensa cercetare a sitului, singura explicație rămâne aceea
a rolului minor avut de aceste piese în viața comunităților stabilite aici.
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Swarzberg 2005, p. 255; Swarzberg 2006, p. 127. Băcueț Crișan 2008, p. 51–52; Buzea Mateș 2008, p. 41–56; Nikolov
2007, Nikolov 2009, p. 141–144; Băcueț Crișan, Bejinariu 2010, p. 73–80; Mirea 2011, p. 41–57; Pavúk, Bakámska 2014,
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Pl. I. Amplasarea județului Sălaj (1). Amplasarea localității Porț pe teritoriul județului
Pl. I Position of Sălaj county (1) and Porț vilage (2)
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Pl. II Porț „Corău”. Planul cercetărilor arheologice preventive
Pl. II Porț „Corău”. Excavation plan.
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Pl. III. Porț „Corău”. Altăraș Starčevo Criș (2a-c), altăraș Suplac II (1a-e)
Pl. III. Porț „Corău”. Miniature altar Starcevo Criș (1), miniature altar Suplac II (2)
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Pl. IV. Porț „Corău”. Picioare de altărașe?
Pl. IV. Porț „Corău”. Legs?.
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ORGANIZAREA PRELUCRĂRII PIETREI
ȘLEFUITE LA PORȚ-”CORĂU”: ATELIERE?
MIHAI DUNCA*

ORGANIZING POLISHED STONE PROCESSING AT PORȚ-”CORĂU”: WORKSHOPS
Abstract: The neolithic community of the “Corău” site
illustrates the highest developement of the polished stone
industry in Romania with more then 2000 discoveries both
in Bihor county but mostly in Sălaj county, where parts of
the site spred. All fases of processing, from the raw material until the finished stone tools were found. Most polished
stone tools come from the habitation layer but no special
arrangement indicates the existence of workshops. Almost
all dwellings have polished stone inventory but we can’t
argue they were workshops. In the best case some of them
were dwellings with high intensity of stone processing. This
activity seems to had been a part time one done by most
men in the community along with the subsistence activities
as etnographic analogies show.

Comunitatea neolitică de la „Corău” ilustrează cea mai
mare dezvoltare a industriei pietrei șlefuite din România
cu peste 2000 de exemplare descoperite atât în partea
bihoreană dar mai ales în cea sălăjeană a sitului. Toate
etapele prelucrării, de la materia primă până la piesele
finite au fost surprinse. Cea mai mare parte a utilajului litic
șlefuit provine din nivelul de locuire, dar nici o amenajare
specială nu indică existența unor ateliere. Aproape toate
locuințele au inventar litic șlefuit dar nu putem susține că
erau ateliere, cel mult fiind vorba uneori despre locuințe
cu o prelucrare intensă a pietrei șlefuite. Acestă activitate
pare să fi fost una limitată ca și timp alocat, fiind practicată de majoritatea bărbaților alături de alte activități de
subzistență, după cum sugerează și analogiile etnografice.

Keywords: workshop, dwelling, context, seriation, neolithic economy

Cuvinte-cheie: atelier, locuință, context, înseriere, economie neolitică

Dezvoltarea deosebită a industriei pietrei șlefuite în comunitatea neolitică de la „Corău” a fost
observată încă din timpul săpăturilor sistematice efectuate în partea bihoreană a sitului, la Suplacu de
Barcău, descoperindu-se mai multe piese decât în orice alt sit sau chiar cultură neolitică din România.1
Cele peste 500 de piese2 împreună cu rocile purtând urme de prelucrare au condus-o pe D. Ignat la con‑
cluzia că în acea așezare exista o producție specializată a pietrei șlefuite destinată schimbului.3 Săpăturile
preventive din partea sălăjeană a sitului, de la Porț, au întărit ideea specializării comunității în produce‑
rea de unelte șlefuite prin cele aproape 2000 de exemplare descoperite în campaniile 2002–20034, dar
mai ales în 2010–20125 cu peste 500 de exemplare în fiecare an. Se consideră că așezarea de la Corău
a funcționat în timpul neoliticului târziu și eneoliticului timpuriu6 având trei faze de locuire (Suplac
*
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I-III) distincte stratigrafic și prin caracteristicile ceramicii7. Din punct de vedere cultural a fost atribuită
grupului Suplac, parte a complexului CCTLNI8, reinterpretat ca și cultura Zau în care au fost incluse și
descoperirile de tip Suplac.9
Utilajul litic șlefuit a apărut în principal sub forma de materie primă cu urme de prelucrare – nuclee,
preforme și piese – dălți, topoare, tesle- majoritatea în curs de prelucrare.10 Considerând contextele des‑
coperirilor, constatăm că prelucrarea a avut loc fie în locuințe fie în spațiile exterioare, altfel ele apar și
în contexte ce nu pot fi legate de prelucrare (gropi menajere, șanțuri, morminte, etc.) În tabelele 1–3
sunt puse în paralel descoperirile din nivel cu cele din locuințe pentru fiecare fază de locuire. Se poate
observa că descoperirile din locuințe sunt mult mai puțin numeroase decât cele din afara lor, indiferent
de tip și stadiul de prelucrare. Cea mai mare pondere a utilajului șlefuit în locuințe apare în Suplac I–21%,
urmată de Suplac III- 11% și Suplac II–5%. Nici o categorie nu a apărut doar în locuințe, dar câteva au
fost descoperite doar în nivel. Este vorba despre cele slab reprezentate numeric per total dar și despre
râșnițe, zdrobitoare (exceptând faza Suplac II unde câteva s-au găsit și în locuințe) deci piese nelegate de
prelucrare ci de măcinatul cerealelor, activitate desfășurată în aer liber la fel ca și prelucrarea pietrei prin
șlefuire în cea mai mare parte. Dălțile în stadiu incipient de prelucrare sunt categoria cea mai numeroasă
a descoperirilor, doar în Suplac I preformele pentru dălți și nucleele sunt mai numeroase în locuințe. Ar
mai fi de remarcat și raritatea deșeurilor de prelucrare din locuințe.
Răspândirea pietrei șlefuite în nivel este destul de uniformă, neexistând concentrări deosebite sau
suprafețe complet libere mai mari de 1 m2 și nici delimitări ale unor zone de prelucrare pe care să le
putem interpreta ca și ateliere. Excepție ar face doar câteva aglomerări de piatră de râu, folosită la pre‑
lucrare, conturate în fazele a doua și a treia ale așezării (Pl. 1). Nici aici nu este vorba despre ateliere, în
ariile aglomerărilor nu s-au găsit decât foarte puține piese în curs de prelucrare, iar de cele mai multe ori
deloc. Ținând cont de urmele de arsură din apropiera sau chiar de sub bolovani, aceste aglomerări pot
fi interpretate ca zone de prelucrare a materiei prime brute prin șoc termic. Practica a fost observată la
populațiile contemporane din Noua Guinee care mai prelucrează piatra. Ei o folsesc de obicei la extra‑
gerea blocurilor de piatră din cariere11 prin construirea unui eșafod de lemn lângă stâncă dar și pentru
spargerea blocurilor încă prea mari prin aruncarea lor în vetre special amenajate.12 Astfel de vetre trebuie
să fi fost și cele de la Corău. Chiar și acolo unde nu au apărut urme de arsură, poate fi vorba tot despre
prelucrarea materiei prime brute, dar prin percuție, deci avem o singură etapă a lanțului operațional. În
concluzie nu se poate afirma că utilajul litic șlefuit găsit în nivelul de locuire provine din ateliere ci mai
degrabă dintr-o activitate neorganizată.
Prelucrarea în locuințe am analizat-o prin înseriere (vezi matricea înserierii). Se observă că doar
locuințele din aceeași fază prezintă corespondențe în inventarul litic. Pentru faza Suplac I am delimitat o
singură grupare, dată de inventarele locuințelor C13/S18 (aceasta posibil să fi funcționat și la începutul
fazei următoare), C127/S21, C138/S22, C147/S22. Au ca și element comun preformele pentru dălți
dar și nucleele cu urme de prelucrare. Toate etapele prelucrării sunt prezente în această grupare, chiar
dacă nu în fiecare locuință în parte, indicând faptul că piatra putea fi prelucrată de la nucleu până la piesa
finită în locuințe. După inventarul litic, locuința C127/S21 (Pl. 2) având 13 exemplare și locuința C147/
S22 cu 5 exemplare ar putea fi considerate ateliere. Celelalte locuințe din faza Suplac I au câte o piesă, de
regulă și aceasta în curs de prelucrare.
Pentru faza Suplac II am delimitat două grupări. În prima intră locuințele C13/S2, C64/S3, C91/
7
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S4 având ca și elemente comune dălțile de tip D1 (dreptunghiulare) în stadiile incipient și avansat de
prelucrare, deci două stadii consecutive. Chiar în lipsa materiei prime și a preformelor, locuința C64/S3
(Pl. 2) ar putea fi considerată atelier prin cele trei dălți în curs de prelucrare și un deșeu. A doua grupare
cuprinde locuințele C143/S12, C150/S12, C175/S13 cu dălți de tip D3 (trapezoidale) în stadiul avan‑
sat de prelucrare. Nu poate fi vorba despre ateliere ci mai probabil despre finisarea dălților. Chiar dacă
un nucleu a apărut în C150/S12 el nu poate fi pus decât pe seama prelucrării sporadice la fel ca și dălțile.
Observăm că locuințele timpurii ale fazei au inventarul litic mai numeros, menținându-se probabil unele
tendințe ale fazei anterioare. În afara grupărilor se află locuințe care au majoritatea una sau două piese,
de obicei tot în curs de prelucrare, stadiul avansat și mai des dălți decât topoare. Mai des sunt prezente
piesele finite, dălți și topoare, ținând de inventarul casnic. Un număr mare de piese, șase, au fost găsite în
C16/S6. Ar putea fi vorba tot despre un atelier în care se prelucrau mai ales topoare cel puțin în primele
etape, considerând preforma și toporul în stadiu incipient de prelucrare.
Fazei Suplac III îi aparțin ultimele trei grupări de locuințe. Prima include locuințele C1/S1 și
C21/S3, ambele cu inventare potrivite unor ateliere, constând mai ales în preforme dar și piese în stadiu
incipient sau avansat de prelucrare. Cu cele 10 exemplare acoperind toate etapele prelucrării de la nucleu
cu urme de prelucrare până la dalta finită, C1/S1 ar fi al doilea atelier din punct de vedere al inventarului
litic, luând în calcul toate fazele de locuire. Dălțile încadrabile tipologic sunt toate de tip D4 (oval). A
doua grupare include locuințele C36/S19 și C105/S22,23, având ca și element comun dălțile în stadiu
incipient de prelucrare. Prin inventarul litic șlefuit (5 exemplare), doar C105/S22,23 (Pl. 3) ar putea fi
atelier axat pe prelucrarea dălților ilustrată prin trei etape consecutive, de la preformă la stadiul avansat
de prelucrare. Locuințele C110/S22 și C120/S23 au în comun dălțile în stadiu incipient de prelucrare
dar nu pot fi ateliere, ele indică cel mult o prelucrare sporadică. Același tip de prelucrare este comun și
locuințelor din afara grupărilor. Chiar dacă cele mai multe au un sigur tip de utilaj, este vorba fie despre
o piesă în curs de prelucrare, fie despre nuclee sau preforme.
Puține locuințe neolitice au fost sau ar putea fi considerate ateliere de prelucrare a pietrei șlefuite.
În partea bihoreană a sitului, la Suplac, sunt menționate unelte șlefuite pentru majoritatea locuințelor dar
nu se specifică dacă sunt finite sau în curs de prelucrare și nu este pomenită nici prezența materiei prime
cu excepția locuințelor L2 și L4 în care apăreau fragmente de roci.13 Cele mai multe piese au fost desco‑
perite în locuința L7: 10 dălți, un topor, două tesle și un zdrobitor14. În acest caz trebuie să fie vorba des‑
pre mai mult decât un inventar casnic sau o prelucrare ocazională. Ca și atelier a fost încadrată o locuință
de suprafață de la Valea Lupului (jud. Iași), cultura Starčevo-Criș, care avea ca inventar litic șlefuit 20
de exemplare însemnând: preforme, dălți, topoare și tesle în curs de prelucrare.15 E. Comșa le consideră
rezultatul activității unor meșteri specializați care se ocupau de prelucrarea pietrei șlefuite doar într-o
perioadă a anului, în rest aveau aceleași activități ca și ceilalți membrii ai comunității.16 Locuința nr. 1 de
la Păuca- „Homm”, cultura Petrești a fost considerată atelier de prelucrare a pietrei atât prin cioplire cât și
prin șlefuire, având nouă piese ce țin de cea din urmă activitate: un percutor, un topor- ciocan, tesle, dălți,
o râșniță și un zdrobitor.17 Nici aici nu era vreuna în curs de prelucrare. Două situri ale culturii Gumelnița
se remarcă prin descoperiri numeroase de piese din piatră șlefuită. La Carcaliu (jud. Tulcea), patru din
cele opt locuințe au inventar litic. Locuințele L4 și L5 au 7, respectiv 15 piese, dar peste jumătate din
fiecare nu pot fi puse pe seama prelucrării, fiind râșnițe și zdrobitoare.18 Eventual L5 ar fi putut avea și
rol de atelier ținând cont de cele patru pietre pentru ascuțit. În așezarea de la Luncavița (jud. Tulcea),
13
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inventarele a două locuințe, (nr.1 și 2) deși destul de abundente în piese din piatră șlefuită, cu 5, respectiv
9 exemplare, par să reprezinte uneltele de uz casnic, deoarece toate sunt finite.19
Comparând locuințele de la Porț- „Corău” cu analogiile de mai sus, observăm că nu se deosebesc
atât prin numărul mare de piese cât prin faptul că predomină cele în curs de prelucrare, chiar prefor‑
mele, însoțite uneori și de nuclee din piatră dură. La Porț aproape toate locuințele aveau inventar litic la
descoperire, excepție făcând unele dintre cele afectate de activități ulterioare abandonării. Probabil în
timpul funcționării au avut și mai multe, dar chiar și așa predomină de departe descoperirile din nivel,
deci prelucrarea s-a desfășurat mai ales în aer liber cu o vizibilă evoluție în acest sens în faza Suplac
II. Descoperirile din locuințe nu prezintă nici tipuri, nici stadii de prelucrare distincte față de cele din
nivelul de locuire, doar agregări ușor diferite. Rezultă că pe baza contextelor de descoperire nu putem
susține existența unor ateliere pentru prelucrarea pietrei șlefuite doar a unor locuințe în care s-a prelucrat
piatra cu o intensitate mai mare. Locuințele au și inventar ceramic numeros deci nu pot fi oricum doar
ateliere.
Se poate presupune o implicare a majorității membrilor comunității în prelucrarea pietrei șlefuite,
dar cel mai probabil doar majoritatea bărbaților după cum ne indică studiile etnoarheologice privind
prelucrarea pietrei șlefuite20 sau a pietrei în general21 de către triburile contemporane din Noua Guinee.
În aceeași zonă, au fost observate grade diferite de specializare, dar nici cei mai pricepuți meșteri nu se
ocupau permanent cu prelucrarea pietrei, cea mai mare parte a timpului și-o dedicau tot activităților de
subzistență, în principal agricultura.22 Ar fi probabilă o organizare similară a prelucrării în comunitatea
de la „Corău”. Numărul mare al pieselor abandonate în cursul prelucrării, deși majoritatea nu prezintă
defecte, poate fi rezultatul unei activități inconsecvente desfășurată în locuințe deseori dar mai ales în
zonele deschise.
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alpin în L. Astruc, F. Bon, V. Léa, P.-Y. Milcent, S. Philibert (ed) – Normes techniques et pratiques sociales. De la simplicité des outillages pré et protohistoriques XXVIe rencontres internationales d’archéologie et d’historie d’Antibes, 2006, p. 419–433
Paul Sillitoe, Karen Hardy- Living Lithics: ethnoarchaeology in Highland Papua New Guinea, în
Antiquity, a quarterly review of world archeology, 2003, p. 555–566
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Tabel 1
Suplac III
Nuclee
Pref.
Pref.D
Pref.T
Pref.Te
Deșeuri
Dălți.inc.
Dălți.av.
Dălți.fin.
Topoare.inc.
Topoare.av.
Topoare.fin.
Tesle.inc.
Tesle.av.
Tesle.fin.
Percutoare
P.șlef.
P.tăiat
Zdrobitoare
Râșnițe
Bile
Varia
total

nivel
19
12
55
12
2
27
65
51
8
11
3
5
1
2
3
8
2
1
12
7
5
1
312

Tabel 2
locuințe
3
2
7
2
2
11
8
2
2
1

Suplac I
Nuclee
Pref.
Pref.D
Pref.T
Pref.Te
Deșeuri
Dălți.inc.
Dalți.av
Dălți.fin.
Topoare.inc.
Topoare.av.
Topoare.fin.
Tesle.fin.
Percutoare
Zdrobitoare
Râșnițe
Bile
total

nivel
13
2
19
3
1
7
20
14
6
1
4
2
1
1
10
3
1
108

Tabel 3
locuințe
4
2
6
2

3
4
2
1
1
2
1

28

40

Suplac II
Nuclee
Pref.
Pref.D
Pref.T
Pref.Te
Deșeuri
Dălți.inc.
Dălți.av
Dălți.fin.
Topoare.inc.
Topoare.av.
Topoare.fin.
Tesle.inc.
Tesle.av.
Tesle.fin.
Percutoare
P.șlef.
P.tăiat.
Zdrobitoare
Râșnițe
Bile
Varia
total

nivel
78
24
129
40
5
35
180
120
21
30
16
17
3
7
4
15
5
1
28
11
11
1
781

locuințe
3
2
3
1
1
3
7
7
3
3
4

3

40

Statistici privind răspândirea utilajului litic șlefuit în nivel și locuințe pentru fiecare fază de locuire
Pref.= preformă neîncadrabilă; Pref.D.= preformă pentru daltă; Pref.T.= preformă pentru topor; Pref.Te.= preformă pentru
teslă; P.șlef.= piatră pentru șlefuit; P.tăiat= piatră pentru tăiat; inc.= stadiu incipient; av.= stadiu avansat; fin.= stadiu finit.
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Matricea înserierii locuințelor în funcție de inventarul litic șlefuit.

C14/S2-SpII
1.00
C34/S3-SpII
1.00
C143/S4-SpII
1.00
C162/S4- P
C137/S5-SpI
1.00
C45/S6-SpI→II
C13/S18-SpI→II
2.00
2.00
C127/S21-SpI
1.00 1.00 2.00 2.00 2.00
C138/S22-SpI
1.00
1.00
C147/S22-SpI
1.00
1.00
C13/S2-SpII
C64/S3-SpII-Ti
1.00
C91/S4-SpII
C110/S4-SpII
1.00
C106/S4-SpII
C121/S5-SpII
C135/S5-SpII
C6/S6-SpII-Ti
1.00
1.00
C16/S6-SpII
1.00
1.00
C31/S6-SpII
1.00
C143/S12-SpII
C150/S12-SpII-Ti
1.00
C175/S13-SpII
C177/S13-SpII
2.00
C59/S20-SpII
2.00 1.00
C69/S20-SpII
1.00
C157/S22-SpII
C170/S22-SpII
1.00
C1/S1-SpIII
1.00 1.00 3.00
1.00
C21/S3-SpIII
1.00 1.00
1.00
C48/S3-SpIII
1.00
1.00
C108/S4-SpIII
2.00
C120/S5-SpIII
2.00
C1/S6-SpIII
C24/S6-SpIII
C35/S7-SpIII
1.00
C145/S12-SpIII
1.00
C2/S18-SpIII
C36/S19-SpIII
1.00
C105/S22,23-SpIII
1.00
1.00
C106/S22-SpIII
1.00
C110/S22-SpIII
1.00
C120/S23-SpIII
1.00
L11,SIV/2003-SpIII
1.00
-5.92 -5.92 -5.92 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16

1.00
2.00

1.00
1.00 1.00
1.00

1.00

1.00
1.00 1.00
1.00

1.00

1.00

1.00
1.00 1.00

1.00
1.00
1.00

1.00
1.00

1.00
1.00

1.00

1.00

1.00
1.00

1.00
1.00

1.00

1.00
0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16

P3

Z1

T4 av
.

T2 c

T2 d

T2 b

T1 b

T2 a

T1 a

v.
D4c

D4a

v.

1.00

D4i n
c.

D3a

D3i n
c.

D2c

D2d

v
D1a

D1a

D1i n
c

T.in
c

De 1

Pref
.T

D.in
c

Pref
.D

NP

Pref
.

TD.i
nc

NS

Pref
.Te

D2a

Matrix of seriated data

-5.92
-5.92
-5.92
0.16
0.16
0.16
1.00
0.16
1.00 1.00
0.16
0.16
1.00
0.16
0.16
0.16
0.16
1.00 0.16
1.00
0.16
0.16
0.16
1.00 0.16
1.00
1.00
0.16
0.16
0.16
0.16
0.16
1.00
0.16
1.00 0.16
0.16
0.16
0.16
2.00
1.00
0.16
0.16
0.16
0.16
0.16
0.16
0.16
0.16
0.16
0.16
1.00
0.16
1.00
0.16
0.16
0.16
0.16
0.16
0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16

The trendline used as basis for seriation of objects is: 0.0000X^2 0.0000X + 0.0000
With a Pearson R^2 of 0.0000 for goodness of fit.
The trendline used as basis for seriation of variables is: 0.0000X^2 + 0.0000X + 0.0000
With a Pearson R^2 of 0.0000 for goodness of fit.

Sp.I, II, III= Suplac I, II, III; Ti.= timpuriu NS= nucleu simplu; NP= nucleu cu urme de prelucrare; Pref.= preformă
neîncadrabilă; Pref.D= preformă pentru daltă; Pref.T= preformă pentru topor; Pref.Te= preformă pentru teslă; De1= deșeu;
D.inc., T.inc., TD.inc= daltă, topor, topor-daltă- în stadiu incipient de prelucrare, neîncadrabile tipologic; D1inc., D3inc.,
D4inc.= tipuri de dălți în stadiu incipient de preflucrare; D1av., D3av., D4av.= tipuri de dălți în stadiu avansat de prelucrare;
T4av.= tip de topor în stadiu avansat de prelucrare; D1a, D2a, D2c, D2d, D4c= tipuri și variante ale dălților finite; T1a, T1b,
T2a, T2b, T2c, T2d= tipuri și variante ale topoarelor finite; P3= tip de percutor, Z1= zdrobitor sferic.
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Planșa1. Aglomerări de piatră.
Plate1. Pebble agglomerations
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Planșa 2. Locuințe cu inventar litic șlefuit numeros din fazele I și II. /
Plate 2. Dwellings with rich polished stone inventory from phases I and II.
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Planșa 3. Locuință cu inventar litic numeros din faza III. /
Plate 3. Dwelling with rich polished stone inventory from phase III.
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DOUĂ SECERI ENEOLITICE DIN PIATRĂ
CIOPLITĂ DESCOPERITE LA ŞOIMUȘLÂNGĂ SAT, JUD. HUNEDOARA
MIHAELA-MARIA BARBU *

Two eneolithic sickles of carved stone discovered
at Şoimuş-Lângă Sat, Hunedoara county
ABSTRACT: Two eneolithic sickles of carved stone discovered
at Şoimuş-Lângă Sat, Hunedoara county. The sickles from
carved stone are those composites tools consisting of a handle
in which have been insered one or more pieces. An interesting
type of sickle is revealed by two discoveries of Tiszapolgár
culture at Şoimuş-Lângă Sat, Hunedoara county.
KEYWORDS: sickle, carved stone, composites tools,
Tiszapolgár culture.

REZUMAT: Secerile din piatră cioplită sunt acele unelte
compozite formate dintr-un mâner, în care au fost inserate una sau mai multe piese. Un tip interesant de seceră
este relevat de două descoperiri aparţinând culturii
Tiszapolgár de la Şoimuş-Lângă Sat, judeţul Hunedoara.
CUVINTE-CHEIE: seceră, piatră cioplită, unelte compozite, cultura Tiszapolgár.

Când vorbim despre sedentarizarea umană în preistorie, amintim, printre altele, şi cultivarea şi
recoltarea plantelor, aducând în discuţie, pe lângă săpăligi şi plantatoare, secerile. Acestea au fost confec‑
ţionate, la început, în epoca neolitică, din piatră cioplită, debitându-se suporturi aşchiale sau laminare,
care, mai apoi, erau inserate într-un suport (din os, corn sau lemn), urmând ca, mai târziu, aceste unelte
să fie realizate din metal.
Modul de confecţionare a acestor unelte compozite evoluează în timp şi spaţiu1, la fel şi tehnicile
de utilizare sau materialele asupra cărora erau folosite2.

Fig. 1. Părţile componente ale unei seceri din piatră cioplită: a – corpul, b –
tăişul (după Cortina, Baena Preysler 1999, p. 85, Figure 5 A)
Fig. 1. Component parts of a sickle made from carved stone: a – the body, b – the
edge (after Cortina, Baena Preysler 1999, p. 85, Figure 5 A)
*
1
2

Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva, mishu_maria@yahoo.com
Barbu, Barbu 2016, p. 537.
Barbu, Barbu 2016, p. 537–538.
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Secerile din piatră cioplită sunt alcătuite din două părţi: partea pasivă – corpul (Fig. 1, a), care este
elementul receptor, cu partea proximală având rolul de mâner, iar părţile mezială şi distală fiind prevă‑
zute lateral cu un şanţ (canelură) rectiliniu de inserţie a pieselor litice şi partea activă – tăişul (Fig. 1, b),
realizat din una sau mai multe suporturi laminare sau aşchiale litice, fixate în şanţ, prin intermediul unei
materii adezive, obţinută prin amestecul complex al răşinilor, cerii, bitumului, ocrului, argilei3.
Există mai multe tipuri de astfel de seceri, clasificate în funcţie de mai multe criterii4. Astfel, se
disting trei tipuri de seceri, clasificate după forma suportului: seceri curbe (Fig. 2), seceri drepte (Fig. 3)
şi seceri în forma literei „L”5 (Fig. 4).

Fig. 2. Reconstituirea secerii curbe descoperită la Hacilar (Anatolia) (după Stordeur 1987, p. 17, Fig. 3)
Fig. 2. Reconstruction of the curved sickle discovered at Hacilar (Anatolia) (after Stordeur 1987, p. 17, Fig. 3)

Fig. 3. Reconstituirea secerii drepte descoperită la Fayum (Egipt) (după Whittaker 2009, p. 39, 3. 12 b)
Fig. 3. Reconstruction of the straight sickle discovered at Fayum (Egypt) (after Whittaker 2009, p. 39, 3. 12 b)

Fig. 4. Replică a unei seceri în forma literei „L” (după Cortina, Baena Preysler 1999, p. 85, Plate IV)
Fig. 4. Replica of a sickle in ”L” shape (după Cortina, Baena Preysler 1999, p. 85, Plate IV)

În funcţie de modul de înmănuşare a pieselor litice în şanţul suportului, se disting alte trei tipuri
de seceri din piatră cioplită: seceri cu piesele litice înmănuşate drept pe planul suportului (Fig. 2 şi 3),
seceri cu piesele litice înmănuşate oblic pe planul suportului (Fig. 5) şi seceri cu piesele litice inserate
terminal6. Acest din urmă tip de seceră este reprezentat de aşa-numitele cuţite curbe (Fig. 6), care au fost
3
4
5
6

Nica, Beldiman, 1997, p. 5–6.
Barbu, Barbu 2016, p. 538–540.
Barbu, Barbu 2016, p. 538–539.
Barbu, Barbu 2016, p. 539.
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folosite şi ca seceri, de unele comunităţi ale epocii bronzului din ţara noastră şi din regiunile de la nord
şi est de Prut (Volînia, Podolia)7.

Fig. 5. Reconstituirea secerii curbe cu piesele litice inserate oblic pe planul suportului,
descoperită la Karanovo (Bulgaria) (după Stordeur 1987, p. 15, Fig. 2)
Fig. 5. Reconstruction of the curved sickle with oblique inserts on the support axis,
discovered at Karanovo (Bulgaria) (after Stordeur 1987, p. 15, Fig. 2)

Fig. 6. Cuţite curbe din epoca bronzului aflate în colecţiile Muzeului Naţional de Istorie a
Moldovei din Chişinău (foto Marius Barbu) (după Barbu, Barbu 2016, p. 540, Fig. 6)
Fig. 6. Curved knives from The Bronze Age in National History Museum of Moldavia collections,
from Chișinău (photo Marius Barbu) (after Barbu, Barbu 2016, p. 540, Fig. 6)

Principalul criteriu de reperare a unei/unor piese litice componente de seceră/i îl reprezintă uzura
apărută pe una sau ambele margini ale lamelor sau aşchiilor, numită, în literatura de specialitate, SiO2
(siliciu), lustru vegetal sau macrolustru. Această uzură este, de fapt, o depunere de sevă de plante, care
au fost tăiate cu o unealtă de tip seceră. Unele studii şi experimente8 demonstrează, pe de o parte, fap‑
tul că această depunere poate apărea în 30–60 de minute de recoltat (tăiat) plante sălbatice sau cereale
domestice, iar pe de altă parte, faptul că acest siliciu se depune diferit, în funcţie de tipul de plantă tăiat:
sălbatică – depunere cu aspect „umed”, „fluidificat”, iar cea domestică – aspect dur şi plat (fără denive‑
lări). Bineînţeles că modul de depunere a siliciului pe piesele litice depinde de mai mulţi factori, printre
care umiditatea plantei (sau uscăciunea sa), cantitatea de siliciu din plantă, tipul de materie primă litică
pe care acesta se scurge, în timpul procesului de tăiere, etc.9.
Pentru epoca eneolitică, la noi în ţară, atrage atenţia o aşezare Tiszapolgár de pe Valea Mureşului, unde
au fost descoperite două seceri din piatră cioplită, reprezentate în primul caz de patru suporturi laminare,
7
8
9

Păunescu, 1970, p. 80.
Carvalho et alii 2013, p. 35.
Carvalho et alii 2013, p. 35.
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găsite in situ aliniate, cu marginile cu urmele de uzură (SiO2) în sus10 şi, în al doilea caz, de alte patru supor‑
turi laminare11, descoperite împreună, cumva grupate, care par să fi făcut parte dintr-un ansamblu.
Aşezarea aparţinând culturii Tiszapolgár a fost cercetată exhaustiv cu ocazia demarării săpăturilor
arheologice preventive pentru obiectivul: „Construcţia variantei de ocolire Deva – Orăştie la standard de
autostradă”, în situl de la Şoimuş-Lângă Sat12, situat în judeţul Hunedoara, pe malul drept al râului Mureş,
pe prima terasă înaltă a acestuia, aproape de oraşul Deva (Fig. 7).

Fig. 7. Localizarea sitului Şoimuş-Lângă Sat (după Barbu, Barbu 2016, p. 541, Fig. 7)
Fig. 7. Location of the site Șoimuș-Lângă Sat (after Barbu, Barbu 2016, p. 541, Fig. 7)

În cele ce urmează, vom prezenta, pe rând, cele două descoperiri, care aparţin unor complexe diferite.
Prima seceră din piatră cioplită din aşezarea Tiszapolgár de la Şoimuş-Lângă Sat, este reprezentată,
aşa cum observam şi mai sus, de patru suporturi laminare – elemente componente, care au ieşit la iveală
pe fundul gropii de provizii denumită Cx 274, descrise tehno-tipologic cu altă ocazie13, descoperite alini‑
ate in situ (Fig. 8. F, G), cu marginile cu depunerea de SiO2 în sus. Toate cele patru suporturi laminare (o
lamă şi trei lame proximale) (Fig. 8. A) prezintă SiO2 depus oblic bifacial, pe marginile stângi (Fig. 8. B,
C, D, E; Fig. 12. 1b, 1c, 2b, 2c, 3b, 3c, 4b). Acest lucru ne arată clar unul dintre tipurile de seceri folosite
de aceste comunităţi eneolitice de pe Valea Mureşului şi anume, o seceră cu elementele componente
inserate oblic pe planul corpului, relevată de al doilea criteriu de clasificare a acestor unelte compozite.
Partea pasivă a secerii – suportul în care piesele litice au fost înmănuşate – nu s-a mai păstrat, el
fiind, cel mai probabil, din lemn, având în vedere şi faptul că materialele IMDA din aşezare s-au conser‑
vat foarte bine, solul nefiind acid.
10
11
12
13

Barbu 2013, p. 78; Barbu, Barbu 2016, p. 542–543.
Barbu 2013, p. 81–82.
Barbu 2013, p. 75–97; Barbu, Marc 2013, p. 41–57; Barbu, Barbu 2016, p. 537–550.
Barbu 2013, p. 78–80.
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Pe baza desenului (Fig. 8. B, C, D, E), am putut calcula unghiurile la care s-a depus SiO2 pe fiecare
margine a celor patru suporturi laminare (Fig. 9), observând astfel poziţia relativă a lor în corpul de lemn
(Fig. 10).

Fig. 8. Una dintre secerile cu elementele componente inserate oblic (după
Barbu, Barbu 2016, p. 542, Fig. 8) (desen Mihaela Barbu)
Fig. 8. One of the sickle with oblique inserts (after Barbu, Barbu 2016, p. 542, Fig. 8) (drawing Mihaela Barbu)

Fig. 9. Elementele componente şi unghiurile depunerii de SiO2 pe marginile stângi (desen Mihaela Barbu)
Fig. 9. Component parts and angles of the SiO2 on left bords (drawing Mihaela Barbu)

Faptul că cele două unghiuri cu deschidere mai mare se află la piesele din mijloc ne poate arăta că
suportul din lemn nu a fost drept, ci uşor curbat, iar valorile apropiate ale unghiurilor celor patru ele‑
mente ne relevă o curbură nu foarte adâncă, în raport, de exemplu, cu secera de la Karanovo14 (Fig. 5),
aceste lucruri făcându-ne să ne hazardăm la a eticheta această seceră şi prin prisma primului criteriu de
clasificare – seceră uşor curbă şi la a propune chiar şi o reconstituire, doar în ceea ce priveşte forma cor‑
pului de lemn (Fig. 11).
14

Stordeur 1987, p. 15, Fig. 2.
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Valorile unghiurilor depunerii de SiO2 pe suporturile laminare în discuţie ne arată o înclinare des‑
tul de mare a lor pe planul corpului, relevându-ne faptul că acestea au fost suficiente (ca şi număr) în a
alcătui o unealtă de tip seceră; pe când dacă valorile unghiurilor ar fi fost mai mare, asta ne-ar fi arătat o
înmănuşare nu atât de înclinată, fiind nevoie de mai multe piese pentru a putea forma un tăiş utilizabil.

Fig. 10. Poziţia relativă a elementelor componente în suport, pe baza unghiurilor depunerii de SiO2
Fig. 10. Relative position of inserts based on SiO2 angles

Fig. 11. Replică de seceră din piatră cioplită realizată de Marius Barbu
Fig. 11. Replica of a carved stone sickle made by Marius Barbu

Unele analize asupra urmelor de uzură ale unor elemente componente de seceră descoperite în
Portugalia neoliticului timpuriu15 demonstrează faptul că marginile opuse celor care poartă depunerea
de SiO2 au fost retuşate direct abrupt, pentru a facilita înmănuşarea, pentru a preveni distrugerea păr‑
ţii interioare a şanţului de inserţie cu marginile tăioase, pentru aderarea cât mai bună a adezivului şi
pentru a adapta morfologia pieselor la axa liniară de-a lungul căreia au fost inserate aceste elementele
componente16.
Astfel de retuşe au fost observate şi la două dintre suporturile laminare care alcătuiesc secera noas‑
tră in situ. Este vorba despre a doua (Fig. 12. 2a) şi a patra (Fig. 12. 4a) lame proximale (ordinea descope‑
ririi lor), care prezintă pe marginile drepte (marginile opuse celor cu depunerea de SiO2) retuşe directe
abrupte, prima la mijlocul lungimii sale (Fig. 12. 2d), iar a doua spre partea proximală a piesei (Fig. 12.
15
16

Carvalho et alii 2013, p. 37.
Carvalho et alii 2013, p. 39, Fig. 5.
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4c), în diagonală cu partea marginii stângi unde s-a observat siliciul. Este clar pentru noi faptul că aici
este vorba despre un pragmatism deosebit, dovedit de omul eneolitic, atunci când se iau toate precauţiile
necesare confecţionării unei unelte, care să poată fi utilizată o perioadă îndelungată, modul de realizare
fiind gândit în cele mai mici amănunte.

Fig. 12. Urmele de uzură şi de înmănuşare observate pe marginile celor
patru elemente componente de seceră descoperite in situ
Fig. 12. Traces of wear and hafting observed on the bords of the inserts discovered in situ

În groapa de provizii în care a fost descoperită această primă „seceră” au mai ieşit la iveală alte
3 piese litice – o aşchie, o aşchie laminară proximală şi o lamă proximală – care prezintă pe una dintre
margini SiO2, depus, în primul şi al doilea caz, drept bifacial pe marginea dreaptă (Fig. 13. 1b) şi stângă
(Fig. 13. 2b), iar în ultimul caz, siliciul este depus oblic bifacial pe marginea stângă17 (Fig. 13. 3b). Putem
17

Barbu 2013, p. 80–81.
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deduce de aici că în aşezarea Tiszapolgár de la Şoimuş-Lângă Sat se foloseau şi secerile cu elementele
componente inserate drept pe planul corpului, rezultând astfel un alt tip de seceră din piatră cioplită.

Fig. 13. Alte elemente componente de seceră descoperite în Cx 274 (după Barbu 2013, p. 81, Fig. 5) (desen Mihaela Barbu)
Fig. 13. Another inserts discovered in Cx 274 (after Barbu 2013, p. 81, Fig. 5) (drawing Mihaela Barbu)

A doua posibilă seceră reprezentată tot de patru lame 18 (Fig. 14. 1), descoperite împreună, a fost
scoasă la lumină tot dintr-o groapă de provizii, denumită Cx 467. Aceste lame prezintă pe marginile
dreaptă (Fig. 14. 2) şi stângi (Fig. 14. 3, 4, 5) SiO2 depus oblic bifacial, pe aproape toată lungimea lor.
Ele ne relevă o seceră cu inserţiile oblice pe planul corpului, deşi s-ar putea sa nu facă parte din acelaşi
ansamblu, având în vedere că nu am putut surprinde şi aici o poziţie a lor in situ.
Tot în această groapă de provizii a mai apărut un element component de seceră, reprezentat de o
19
aşchie , care prezintă SiO2 depus drept bifacial pe marginea dreaptă (Fig. 14. 6), doar pe tăiş.
18
19

Barbu 2013, p. 81–82.
Barbu 2013, p. 82.
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Fig. 14. Elemente componente de seceră din Cx 467 (după Barbu 2013, p. 82, Fig. 6 şi 7) (desen Mihaela Barbu)
Fig. 14. Inserts from Cx 467 (after Barbu 2013, p. 82, Fig. 6 şi 7) (drawing Mihaela Barbu)

Calculând suma elementelor componente de seceră care prezintă SiO2 depus oblic bifacial (20) şi
comparând-o cu cea a elementelor componente cu SiO2 depus drept bifacial (5), reiese faptul că în aşe‑
zarea eneolitică de la Şoimuş-Lângă Sat se foloseau cu predilecţie tipul de seceră cu piesele înmănuşate
oblic pe planul suportului20, nelipsind totuşi cele cu inserţiile drepte pe plan.
Unele experimente arheologice21 demonstrează faptul că preferinţa pentru un anumit tip de seceră
din piatră cioplită se datorează eficienţei pe care o are o seceră cu inserţiile dispuse oblic pe planul cor‑
pului, în detrimentul uneia cu piesele înmănuşate drept pe plan.
În loc de concluzii
În majoritatea aşezărilor neolitice şi eneolitice de la noi din ţară ies la lumină piese litice – ele‑
mente componente de seceră – dar puţine sunt studiile mai ample asupra lor. Considerăm că şi aceste
materiale arheologice – deşi de dimensiuni uneori reduse – sunt foarte importante în a construi o ima‑
gine „completă” măcar a unei zile de muncă a omului preistoric. Nu se poate să analizăm în cele mai mici
detalii materialele ceramice şi osteologice pe care le relevă o anumită locuire şi să trecem cu vederea fap‑
tul că piatra reprezenta una dintre cele mai importante materii prime, utilizată chiar şi în finisarea vaselor
ceramice şi la spargerea şi tăierea, de exemplu, a oaselor sau a coarnelor.
Deşi ingrată şi distructivă, munca arheologului încearcă o apropiere cât mai exactă de modul de
gândire şi acţiune a oamenilor „de atunci”. Aşa încât, faptul că pe faţa inferioară a unei aşchii se observă
20
21

Barbu, Barbu 2016, p. 544.
Barbu, Barbu 2016.
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unele urme (unde şoc) ne indică o lovitură asupra unei roci, iar forma unei lame, de exemplu, ne arată
o premeditare a ei şi o precizie, care au apărut în gândirea şi îndemânarea umană cu mult timp înainte,
în epoca paleolitică şi s-au înrădăcinat odată cu practicarea acestei activităţi (de a ciopli piatra) în atâtea
sute de mii de ani.
Revenind la subiectul lucrării noastre, dorim să punctăm câteva aspecte interesante:
– Secerile din piatră cioplită au reprezentat principalele unelte folosite la tăiat plante sălbatice şi
recoltat cereale, pe parcursul epocilor neolitice şi eneolitice.
– Acestea au evoluat şi au fost „îmbunătăţite” pentru a se preta exact într-un anumit timp şi spaţiu.
– Astfel, există mai multe tipuri de seceri, clasificate după, cel puţin, două criterii.
– Descoperirea celor patru suporturi laminare Tiszapolgár aliniate, in situ, cu marginile cu SiO2 în
sus, este unică în ţara noastră, pentru epoca în discuţie. Acestea relevă o seceră uşor curbată cu elemen‑
tele componente inserate oblic pe planul suportului.
– Tot o astfel de seceră este indicată şi de celelalte patru suporturi laminare, găsite împreună, care
par a face parte din acelaşi ansamblu.
– Aşezarea eneolitică de la Şoimuş-Lângă Sat a pus în evidenţă şi un al doilea tip de seceră – seceră
cu elementele componente înmănuşate drept pe planul corpului.
– Preferinţa pentru primul tip de seceră poate fi dată de eficienţa unei astfel de unelte în a recolta
cerealele.
– De asemenea, este de notat faptul că cele două „seceri” au fost descoperite în două gropi de pro‑
vizii, ieşind la iveală legătura dintre unealta şi proviziile procurate cu ajutorul său, fiind, poate, păstrate
împreună.
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THE ANTHROPOMORPHOUS STATUETTES
FROM THE SITE STÂNCA DOAMNEI,
ŞTEFĂNEȘTI, BOTOȘANI COUNTY
ADELA KOVÁCS*

Abstract: In the summer of 1974 preventive excavations were conducted by Anton Nițu and Paul Șadurschi
on the Prut river terrace, at the site Stânca Doamnei from
Ştefăneşti town, Botoșani County, Romania. Here were
excavated four houses and six pits. Inside the dwellings
and in the pits interesting ceramic material was discovered. Unfortunately, no field notes were found, but there is a
preliminary report where the excavation plans were published. The archaeological material resulted from researches
was marked, specifying both the site and place of their discovery. This aspect facilitated the work of identifying the
materials found in this site. The most spectacular items
found at Stânca Doamnei are the ronde-bosse anthropomorphic representations. Until now we identified (in the
exhibition and deposits of the Botoşani County Museum)
five anthropomorphous statuettes, previously unpublished
by the research team. Considering the importance of such
objects, we described them in an extensive manner and
made some observations relating the possible analogies of
the objects to other statuettes discovered in the CucuteniTrypillia culture. The anthropomorphous statuettes have

most of the analogies in the eastern part of the Cucuteni
culture. From the technological point of view, these are specific to phase B of the Culture. The statuettes were made of
fine, homogeneous clay, with a high quality burning. Most
of the statuettes were covered by thin clay, polished, sometimes covered with red or yellowish white slip. Some of them
preserve traces of paint, red or black.
Keywords: Cucuteni culture, Botoșani County, anthropomorphous statuettes, representations.
Rezumat: În vara anului 1974 Anton Nițu și Paul
Șadurschi au efectuat cercetări arheologice preventive
în situl de la Stânca Doamnei, oraș Ştefăneşti, județul
Botoșani, Romania. Au fost cercetate 4 locuințe și 6 gropi
cu un interesant material ceramic. Cele mai spectaculoase
descoperiri au fost statuetele antropomorfe care fac obiectul studiului de față. Din punct de vedere tehnologic statuetele identificate sunt specifice fazei B a culturii Cucuteni.
Cuvinte-cheie:
antropomorfe.

Cultura

Cucuteni,

statuete

The history of the research – the origin of the artifacts
The researches from Stânca Doamnei, Ştefăneşti, Botoşani County were performed in 1974,
coordinated by Paul Şadurschi from Botoşani County Museum and Anton Niţu from the Institute
of Archaeology Iaşi. The only report existing at the moment, was published in 1994, by Anton Niţu
and Paul Şadurschi under the title: The rescue excavations at „Stânca Doamnei”, (Stânca-Ştefăneşti
village, Botoşani county) in the journal Hierasus, IX, editors: Emil Ioan Emandi, Octavian-Liviu
Şovan, Ionel Bejenaru, Iaşi – Rădăuţi, Glasul Bucovinei, 1994, pages 181–194. In the scientific
archive located in Botoşani County Museum are preserved the original plans drawn by the research
team and a series of photographic clichés taken during the research. There also is a file containing
*
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the analytical record sheets drawn up by Paul Şadurschi at the Botoșani County Museum, signed
(only a few) as made on April 6th, 1987. All record sheets include black and white photos and
color drawings attached, some of them with mentions that they are sent to print for the next issue
of Hierasus.
Unfortunately, the field notes of the research team have not been found, so this is the only source
to which we refer regarding the materials from the site. All the material resulting from the rescue research
conducted at Stânca Doamnei was marked, specifying both the site of origin and the place of its disco‑
very, which facilitated the work of identifying the materials from this site. The ceramic material, both
restored and fragments still in storage at Botoșani County Museum, will be the subject of a future study.
The most spectacular items found at Stânca Doamnei are the anthropomorphous statuettes. So
far we identified (in the exhibition and in the deposits) five fragmented items (including three registered
in the museum heritage list), previously unpublished by the research team. We note that the number of
statuettes is surprisingly low, given that 4 homes and 6 pits were investigated (Fig. 8).
Regarding the area studied, in the excavation report were made some clarifications related to the
situations found (Fig. 1/2). The excavations at Stânca Doamnei1 were the result of the construction of
some facilities, respectively the parking of the transport vehicles and the road between the parking lot
and the construction site itself at Stânca-Costeşti dam. The landmarks are the concrete poles for the
electrical lines.
Eleven trenches were laid on a NE-SW direction, in accordance with the terrace that was to be dug
(Fig. 1/3). We note that one of the most important discoveries in this site is represented by a cross-sha‑
ped hearth in Dwelling 32, restored and exhibited in the permanent exhibition at the Botoșani History
Museum.
The catalogue of the items
1. Female anthropomorphous statuette (Fig. 2/1–2). Inventory number MJB: 808. Context: Pit
4, under Dwelling 1 (Trench S. III). Maximum depth of the pit is 1,54 m.
The statuette is preserved almost entirely, with the sole and body. Upright position. Oxidizing
burning, brick-colored. Fragmented above the breasts, in the shoulder area. The head is missing. The
artifact was modeled on a circular wooden stand, and it is hollow. The trace of the circular stand is visible
on x-ray3 (Fig. 7/1). The body is flattened, the breasts small, barely outlined, and rendered by two oval
swellings. The waist is narrow. The hips are oversized and each presents a transversal perforation. The
abdomen is slightly swollen (showing a possible pregnancy status), with the navel marked by a semiperforation which does not reach beyond the abdominal wall. Immediately below the waist is a very
shallow incision that separates the hips from the body of the statuette. The buttocks are oversized and
were made by the intentional addition of material after modeling the statuette. The lower part looks like
a “bell-shaped” dress that narrows at the bottom and opens slightly at the base. Both at the front and the
back the legs are demarcated by an incised line, slightly deepened in the paste of the artifact. At the front,
the line is an extension of the horizontal line demarcating the hips and is drawn slightly careless, with a
stick. At the back the line is drawn from the buttocks and it goes down slightly obliquely to the left until
the ankles, where the artifact has the smallest diameter. The entire outer surface of the statuette shows
traces of red and black painted lines, but given the deterioration of the decor, it cannot be reconstruc‑
ted. The clay used is a good quality, fine paste, well mixed, with few inclusions that are visible only as a
1
2
3

Niţu, Şadurschi, 1994, p. 181
Ibidem, p. 188, fig. 4
Image obtained through the kindness of Mr. Dohotariu Daniel, manager, Iuliana Zaharia and Anamaria Obrocian, assis‑
tants at Laboratory DDI – X-ray diagnostics, Botoşani
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result of the radiography, in the foot (Fig. 7/1). The surface of the artifact was very well smoothed before
applying the layer of paint. The sole is flat, with a circular perforation located centrally. The statuette
belongs, according to its size, to the category of steatopygous statuettes, with a cylindrical bottom ter‑
minated by a disc-shaped support, defined as a separate category (group A2b of the period Cucuteni B4)
after D. Monah. Dimensions: Preserved height = 147 mm; Shoulder width = 67 mm; Shoulder thickness
= 23 mm; Hips width = 72mm; Maximum diameter = 78 mm; Foot diameter = 74 mm; Base perforation
diameter = 17 mm.
2. Female anthropomorphic statuette (Fig. 3 / 1–2). Inventory number MJB: 816. Background:
Trench S. XI.
Statuette preserved fragmented, a fragment of the torso, hips, knees and part of the single foot that
ends the statuette. Standing position. Oxidizing burning, brick colored. The upper part is fragmented in
the torso area. The torso has an oval section. The statuette widens in the hips’ area, with a small perfora‑
tion on each hip. The abdomen is slightly bulged, with the navel marked by a very small perforation pla‑
ced horizontally. The hips are underlined by two very shallow incisions, visible only in the front. On the
back side there is a single line, barely visible above the buttocks. The front legs are demarcated by a 4 mm
deep incision, starting from the lower horizontal line to the knees. The knees are marked by a slight swell,
suggesting a possible flexing. On the back side the buttocks are highlighted through the same technique,
an incision made with a stick. The knees continue with the single, cone-shaped leg, broken in the area
of the maximum diameter. All over the surface of the artifact are visible traces of red painting, organized
in bands. The torso and thighs show marks of red lines that were placed obliquely. The two incised lines
in the waist area were highlighted each with red paint. The lower part of the leg, from the knee down,
show traces of circular, transversal lines. One can see the trace of 7 parallel lines. The statuette belongs,
according to size and realization technique, to the category of spindle-shaped statuettes. Dimensions:
Preserved height = 123 mm; Body width = 15 mm; Body thickness = 10 mm; Hips’ width = 29 mm;
Hips’ thickness = 21 mm; Leg diameter = 24 mm.
3. Female anthropomorphic statuette (Fig. 4/1–3). Inventory number MJB: 817. Context: Dwelling 4.
Statuette preserved fragmented, a fragment of torso, hips and partially the legs, approximately to
the knees. Originally the preserved part had been fragmented (probably during the research), showing
traces of recent fragmentation at the left thigh and missing half of the left buttock. The piece was pas‑
ted with a strong, translucent adhesive immediately after discovery. Sitting position. Oxidizing burning,
brick colored. The left leg shows traces of secondary burning. The upper part is fragmented in the torso
area, which is oval in section. The statue widens in the hips’ area, where there is a flattening, the material
being gathered towards the center, where it forms a small abdominal bulge (suggesting pregnancy). The
bust is tilted slightly outwards. The thighs are separated from the hips by a barely visible incised line. The
legs were modeled separately by rolls of clay and are separated from each other. On the dorsal part, the
buttocks were demarcated through an incision that ends in the area where the legs are separated. The
genital area is represented only by a vaguely incised triangle, but according to the posture and the bulged
abdomen, the artifact is supposedly a female statuette. The entire surface of the artifact (besides the areas
with secondary burning) shows traces of a linear decoration painted in black. On the right leg, on the
side, are very hardly visible six black lines going diagonally on the leg. Noteworthy on the right side of
the torso, in the fragmentation area, is the caryopsis trace from a grain of wheat (Fig. 4/3). Dimensions:
Preserved height = 52 mm; Body width = 32 mm; Body thickness = 18 mm; Hips’ width: 50 mm; Hips’
thickness = 30 mm; Legs’ length = 59 mm; Leg diameter = 21 mm.
4

Monah 2012, p. 137
— 105 —
https://biblioteca-digitala.ro

ADELA KOVÁCS

N

4. Female anthropomorphic statuette (?) (Fig. 5/1–2). Uninventoried. Context: Dwelling 2,
Trench V.
Statuette from which half of the left leg was preserved. Standing position. Oxidizing burning,
brick color; the outer surface is polished. The thigh is well illustrated. Under the thigh one can observe
seven parallel transverse lines, which probably surrounded the leg, made with black paint. The object has
been broken in old times. Dimensions: Preserved height = 81 mm; Leg diameter = 30 mm; Preserved
thickness = 20 mm.
5. Female anthropomorphic statuette (?) (Fig. 6/1–2). Uninventoried. Context: Trench VIII.
Statuette from which only a small part of the head and neck was preserved. Standing position
(probably). Oxidizing burning, brick color; the surface is well smoothed, with sanding marks on the
dorsal side. The head has relatively oval shape, is stylized, made by pressing together the two parts, for‑
ming two lobes separated by a pronounced median rib, which is the nose. The eyes were marked by two
circular perforations placed anatomically. It has no mouth. The neck is cylindrical and is in direct exten‑
sion of the head. Inside the perforations are traces of friction from a rope (probably). The back side is
relatively flat, with a very slight bulge in the middle. The head probably belongs to a large spindle shaped
statuette. Dimensions: Preserved height = 52 mm; Face diameter = 38 mm; Face thickness = 26 mm;
Neck diameter: 21 mm.
Discussions and analogies
The anthropomorphic statuettes from Stânca Doamnei-Ştefăneşti have the most numerous analo‑
gies in the eastern area of the Cucuteni Culture, considering the expansion area of the Culture. The ana‑
logies correspond in terms of technology to the statuettes specific to phase B of the culture, observed by
D. Monah. He notes that at this stage the statuettes are modeled from a very good quality, homogeneous
paste, and the artifacts presented are not an exception in this regard. From the viewpoint of combustion,
they are generally very well burned, probably in the pottery ovens. Most statuettes of Cucuteni B phase
are distinguished by a harmonious, proportionate shape.
Very often the artifacts were covered by a thin layer of clay, polished, sometimes covered with red
or yellowish white slip, which is seen on statuette no. 4. At Caracuşani we find the same way of making
the leg, as in the case of statuette no. 4 (Fig. 5/1.2). The position of the statuette is vertical, with several
transversal lines painted on the legs5.
Most statuettes continue traditions started in earliest stages of the culture, like the head of statuette
cat. no. 5 (Fig. 6/1–2), whose origins, in terms of representation, are placed in the early periods of the
Cucuteni Culture, namely phases A3-A46. Similarities in terms of shape and production technology can
be found in phases A-B in Vladimirovka7, Iablona8, Traian9, and other sites. This type of head continues
to be represented in this typical manner, with no mouth, with a pronounced median rib and one or two
perforations in the area of the eyes, throughout the development of phase B, being found in numerous
cases10. In D. Monah’s opinion, the slender body, with the breasts marked by small applied pills, would
suggest the virginal or adolescent status of the character11. The statuettes with one leg, its ending with a
5
6
7
8
9
10
11

Ibidem, p. 384, fig. 110/8
Ibidem, p. 136
Ibidem, p. 384, fig. 110/1–2; Ibidem p. 393, fig. 119/3
Ibidem, p. 385, fig. 111/2, 3, 4
Ibidem, p. 388, fig. 114/5
Ibidem, p. 135
Ibidem, p. 136
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small cone or a very narrow base, such as the statuette. no. 2, have the closest analogies in phase A-B at
Rakovec12, Lipcani13 and phase B at Ghelăieşti14.
The statuettes in sitting position are numerous and typical for many sites from Phase B. The frag‑
ment discovered at Stânca Doamnei, cat. no. 3 (Fig. 4/1–3), is unfortunately too affected by secondary
burning and too poorly preserved in order to draw detailed conclusions. What we note is that the feet of
the statue were modeled separately, through rolling, and the body was attached separately. As far as one
can observe, the statuette’s legs were not bent.
A special statuette is the one preserved almost complete, cat. no. 1 (inv. MJB. 808). It was modeled
on a timber structure, possibly a circular tree branch, and the body was flattened after modeling the foot.
The manner of modeling on a wood structure can be related to the technological necessities, since the
artifact was large compared to the average existing objects. A clear example regarding the mark of a treebark is identified on the statuette from Borzeşti-La Iaz, village Ungureni, Botoșani County15. This one is
large; just the lower, preserved, part of the artifact has 17.5 cm (Fig. 9/5).
This single leg, with the disc that gives stability to the statuette, determines an obviously ver‑
tical position of this category of statuettes. In the case of the artifact from Stânca Doamnei even the
perforation in the disc is preserved. The closest analogy that we have identified so far, was discove‑
red in the site from Brânzeni VIII, Republic of Moldova, by V. Marchevici16 and published later by
Sorochin17. The figurine from Brânzeni VIII shows the same technique, is hollow on the inside, but
with a flat, discoid, unperforated base (Fig. 9/1). On the body and legs the black bars form angles
pointing up or down18, possibly suggesting the drapery of the dress. The genital area is marked by a
triangle painted brown, and the legs are demarcated in the same way as on the statuette from Stânca
Doamnei. At Brânzeni VIII were discovered several fragments belonging to this type, unfortunately
so fragmented that the upper part cannot be reconstituted19. Statuettes of the same type are found
at Moldova20, Čičirkozivka21, Soroca22 (Fig. 9/4), Krinički23, Nemirov24, Suskovka25, Roskoshovka26,
Kosherzyncy27 and Cerkassov Sad28. In terms of production technique, we observed several similar
pieces, including the Platar collection29. Four of the statuettes from Nemirov, some found in the first
decade of the 20th century, have been recently reviewed30. The statuettes are of considerable size;
they would have exceeded 20–25 cm, if they were complete. Their lower part is constructed the same
as the artifacts from Stânca Doamnei and Brânzeni VIII, relatively cylindrical with a flat bottom.
The artifacts from Nemirov are hollow, but there also are small technological differences: some are
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Ibidem, p. 405, fig. 131/2
Ibidem, p. 407, fig. 133/6–7
Ibidem, p. 423, fig. 149/9
Diaconescu 2006, p. 175–180
Thanks to our colleague Mariana Vasilache-Curoşu from the National Museum of History of Moldova, Chişinău, who
kindly provided us the photos of this atifact.
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Ibidem, p. 143
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Monah 2012, p. 430, fig. 156/5
Monah 2012, p. 470, fig. 196/4–7
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Monah 2012, p. 401, fig. 127/10
Pogoševa 1983, p. 78, fig. 22/1
Ibidem, p. 78, fig. 22/2
Ibidem, p. 78, fig. 22/4, 7
***, Enticlopedia Tripilskoi Civilizatii, vol. I, Kiev, 2004, p. 445; Monah 2012, p. 474, fig. 200/10
***, Enticlopedia Tripilskoi Civilizatii, vol. I, Kiev, 2004, p. 372, 374, 386, 387
Старкова 2014, p. 41–53
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hollow on their entire length (Fig. 9/2), while others only have hollow body (Fig. 9/3), with solid,
full legs31.
The discovery of a fragmented statuette at Iablona, with hollow legs, but still well demarcated,
belonging to phase Cucuteni A-B, determines us to believe that, technologically, the modeling of this
type has origins earlier than phase B32. Also, in phase A-B we notice a widening of the hips, sometimes
with perforations, which begins to lead to a change in the manner of realization of the statuettes, like at
Traian-Dealul Viei33.
E. G. Starkova identifies analogies for this type of artifacts in the area of the settlements on the
Bug, and places them chronologically at the middle and final stages of phases Tripyllia B II and C I34,
in accordance with the opinions issued by Pogoševa35, phases that correspond to the end of phase A-B
and early phase B. Regarding the classification of the statuettes from Stânca Doamnei, they correspond
to material from the Ukrainian area to phase Tripyllia C I (Cucuteni B2). The spindle-shaped, singlelegged statuettes appear in stage Tripyllia B II (Cucuteni B1) and their production continues until phase
Tripyllia C I, respectively phase Cucuteni B236.
The most important aspect to note for this particular type of statuettes is that, although similar
in shape and technology, they do not form series; each of them is actually unique. This is the case for
the artifact from Stânca Doamnei too, which may have had the hair represented, and perhaps a haircut,
which unfortunately was not preserved.
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Fig. 1. Amplasarea sitului Stânca Doamnei. 1. Poziţionarea sitului din Google Earth; 2. Poziţionarea sitului conform raportului
de cercetare din 1994 (Niţu, Şadurschi, 1994, p. 185, fig. 1); 3. Planul cercetărilor efectuate în anul 1974 (Niţu, Şadurschi,
1994, p. 186, fig. 2)
Fig. 1. The location of the site from Stânca Doamnei; 1. The location of the site from Google Earth; 2. The location of the
site according to the research report from 1994 (Niţu, Şadurschi, 1994, p. 185, fig. 1); 3. Excavation plans from 1974 (Niţu,
Şadurschi, 1994, p. 186, fig. 2)
— 109 —
https://biblioteca-digitala.ro

ADELA KOVÁCS

N

Fig. 2. Statueta nr. 1 (nr. inv. 808); 1. fotografie; 2. desen
Fig. 2. Statuette no. 1 (Inv. no. 808); 1. photo; 2. drawing
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Fig. 3. Statueta nr. 2 (nr. inv. 816); 1. fotografie; 2. desen
Fig. 3. Statuette no. 2 (Inv. no. 816); 1. photo; 2. drawing
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Fig. 4. Statueta nr. 3 (nr. inv. 817); 1. fotografie; 2. desen; 3. desen şi fotografie
cu detaliu asupra cariopsei de grâu din abdomen
Fig. 4. Statuette no. 3 (Inv. no. 817); 1. photo; 2. drawing; 3. Photo and
drawing detail of the wheat caryopsis from the abdomen
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Fig. 5. Statueta nr. 4 (neinventariată). 1. fotografie; 2. desen
Fig. 5. Statuette no. 4 (uninventoried); 1. photo; 2. drawing
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Fig. 6. Statueta nr. 5 (neinventariată). 1. fotografie; 2. desen
Fig. 6. Statuette no. 5 (uninventoried); 1. photo; 2. drawing
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Fig. 7. Statueta nr. 1 (nr. inv. 808). 1. imaginea statuetei la radiografie-profil; 2, 3. aspecte din
Laboratorul imagistic DDI – X -ray diagnostics, înainte de efectuarea radiografiei
Fig. 7. Statuette no. 1 (Inv. no. 808); 1. x-ray image of the statuette – profile; 2, 3. Aspects
from Laboratory DDI – X-ray diagnostics, before the radiography
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Fig. 8. Amplasarea locurilor de descoperire pe planul de cercetare de la Stânca Doamnei
Fig. 8. The place where the statuettes were found, according to the research
report from 1994 (after Niţu, Şadurschi, 1994, p. 186, fig. 2)
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Fig. 9. Analogii cu privire la Statueta nr. 1 (nr. inv. 808). 1. Statuetă descoperită la Brânzeni VIII (foto Mariana VasilacheCuroşu); 2. Statuetă goală pe interior de la Nemirov (Старкова, 2014, p. 45, fig. 3); 3. Statuetă cu corpul gol şi picioarele pline
de la Nemirov (Старкова, 2014, p. 46, fig. 4); 4. Statuetă cu corpul gol în interior de la Soroca (Pogoševa, 1985, p. 200, abb.
691); 5. Statuetă goală pe interior de la Borzeşti-La Iaz, jud. Botoşani (foto Maria Diaconescu)
Fig. 9. Analogies for statuette no. 1 (Inv. no. 808). 1. Statuette discovered at Brânzeni VIII (Photo Mariana Vasilache-Curoşu);
2. The statuette of Nemirov (Старкова, 2014, p. 45, fig. 3); 3. Statuette with hollow body and legs from Nemirov (Старкова
2014, p. 46, fig. 4); 4. Statuette with hollow body from Soroca (Pogoševa, 1985, p. 200, Abb. 691); 5. Statuette with hollow
body Borzeşti-La Iaz, Botoşani County (photo Maria Diaconescu)
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CONTRIBUȚII LA CUNOAȘTEREA METALURGIEI
PREISTORICE A BRONZULUI DIN NORD-VESTUL
ROMÂNIEI. TIPARUL DE LA ȘIMLEU SILVANIEI
(JUDEȚUL SĂLAJ), PUNCTUL „OBSERVATOR”
BEJINARIU IOAN*

CONTRIBUTIONS TO THE KNOWLEDGE OF PREHISTORIC BRONZE
METALLURGY IN NORTH-WEST ROMANIA. THE MOULD FROM
ȘIMLEU SILVANIEI (SĂLAJ COUNTY), “OBSERVATOR” SITE
ABSTRACT: The article presents a valve from a composed
mould discovered in the archaeological campaign of 2006
from Şimleu Silvaniei on the “Măgura Şimleului” hill, in
the location known as “Observator”. The valve comes from
a pit together with Cehăluț – Hajdúbagos type ceramics.
The valve is made from a local variety of stone (micaschist) and about 1/3 of the piece is missing. Both sides of
the valve bear negative images of a disc and spin headed
axe (”Nackenscheibenäxte”), by all indications belonging
to the B1-type. Our valve, therefore, is the centerpiece in
what is called “battery casting” or a composed mould.
Near the pit (Cpx. 59) where the valve was discovered,
about 25 m to west, were some traces of a Late Bronze age

metallurgic workshop, including the remains of three furnaces / fireplaces, a fragment from another mould, a clay
spoon, and fragments of raw metal. This discovery brings
back into focus the question of the possibility of dating
the features with B1-type disc and spin headed axe to the
beginning of the Late Bronze age, as well as the possibility
that B1-type axes were produced during the same period.
Keywords: Late Bronze Age, Cehăluț-Hajdúbagos
cultural group, north-west Romania, bronze metallurgy,
mould, disc and spin headed axe.
Cuvinte-cheie: Bronz târziu, grupul cultural CehăluțHajdúbagos, nord-vestul României, metalurgia bronzului,
tipar, topor cu disc pe ceafă.

Introducere
Cercetările arheologice sistematice inițiate în anul 1992, completate cu săpături preventive și
de salvare, respectiv cu cercetări de suprafață au permis acumularea unor informații prețioase pentru
cunoașterea câtorva aspecte particulare ale evoluției comunităților umane care au locuit zona „Măgurii
Șimleului”1 pe parcursul epocii bronzului. Dintre multiplele aspecte de civilizație relevate de cerceta‑
rea arheologică, activitatea metalurgică reprezintă, fără îndoială, un domeniu bine ilustrat printr-o serie
de descoperiri. Ne referim în acest caz nu doar la numeroasele depozite de bronzuri sau piese desco‑
*
1

Muzeul Județean de Istorie și Artă din Zalău, bion_1867@yahoo.com
”Măgura Șimleului” este un masiv deluros situat la est de Dealurile Crasnei, în locul unde cursul râului Crasna face o
buclă către nord-vest. Silueta sa masivă domină la nord și est zona Depresiunii Șimleului și orașul Șimleul Silvaniei. Are
aspectul unui „muncel” izolat, cu o culme netedă, mărginită de văi adânci cu pante abrupte, greu accesibile spre sud, unde
actualmente se află orașul Șimleu Silvaniei. Structura sa constă din șisturi cristaline, în care apele râului Crasna au tăiat un
defileu îngust pe traseul actual Șimleu Silvaniei – Cehei.
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perite izolat2, ci mai ales la artefactele3 care constituie indicii directe (exemplu: valve ale unor tipare)
ale activității locale a unor artizani pricepuți în producerea pieselor de bronz. Această ultimă categorie
a descoperirilor atestă, începând cu perioada corespunzătoare evoluției fazei III a culturii Wietenberg
din epoca mijlocie a bronzului și până pe la mijlocul primei epoci a fierului, o activitate considerabilă a
unor meșteri care prelucrau bronzul în diferite așezări din zona actualului oraș Șimleu Silvaniei sau din
vecinătatea imediată.
Metalurgia bronzului a reprezentat, fără îndoială, unul dintre factorii care a dinamizat societatea
europeană a epocii bronzului și a contribuit, într-o anumită măsură, la restructurarea modelului neoeneolitic al comunităților. Avantajele noului aliaj față de cupru au devenit în scurtă vreme evidente, iar
produsele confecționate din bronz (armele, mai ales) au reprezentat un produs extrem de căutat de către
elitele războinice ale vremii. Armele / însemnele puterii, podoabele de metal au devenit mijloace impor‑
tante de afișare a prestigiului și puterii atât în viața de zi cu zi cât și în post-existență, atunci când sunt
depuse în morminte. Descoperirile de tipare pentru confecționat arme sau însemne ale puterii repre‑
zintă dovezi ale activității metalurgice într-o așezare, dar indirect sugerează și existența unor potențiali
„clienți” pentru aceste piese. Iar acești beneficiari nu puteau fi decât membri ai elitei, fie din acea așezare,
fie din zona învecinată4.
Piesa pe care dorim să o introducem în circuitul științific este un tipar ce provine din stațiunea
arheologică de la Șimleu Silvaniei, punctul „Observator” (Pl. II/1–2). Tiparul a fost descoperit în cam‑
pania de cercetări sistematice din anul 20065, în groapa nr. 59, cercetată în secţiunea S1/2006. Secțiunea
S1/2006, orientată E-V (Pl. III) a fost deschisă pe o zonă lipsită de vegetație forestieră, relativ plată ce
se desfășoară spre nord de punctul cel mai înalt al Măgurii Șimleului (”Observator” = 597 m) pentru a
verifica stratigrafia depunerilor arheologice pe axul scurt al platoului. Groapa din care provine tiparul a
fost surprinsă pe latura sudică a secțiunii, aproximativ între m. 3 – 4. Groapa pare să fi avut inițial o formă
tronconică în profil, însă ulterior a fost deranjată de alte două complexe: Cpx. 68, o groapă din prima
epocă a fierului, precum și de complexul Cpx. 34, o instalație de foc din perioada Laténe care a fost ame‑
najată pe o nivelare cu chirpici și rocă sfărâmată realizată tot în perioada locuirii dacice (Pl. VII). Astfel
din groapa nr. 59 s-a mai păstrat doar jumătatea inferioară. Umplutura are un aspect negru compact,
cu mult cărbune. Materialul arheologic (fragmente ceramice și tiparul) apare grupat pe fundul comple‑
xului, într-un strat mai negru. Ceramica apărută în asociere cu tiparul este într-o cantitate redusă. Au
apărut mai ales fragmente atipice, dar și cîteva fragmente ce provin de la buza unor recipiente (Pl.VII).
Pe baza ceramicii, complexul nr. 59 poate fi atribuit locuirii din perioada târzie a epocii bronzului din
situl arheologic de la Șimleu Silvaniei „Observator”, mai precis grupului cultural Cehăluț – Hajdúbagos.
Descoperirile atribuite acestui grup cultural au fost evidențiate aproximativ în zona dintre râurile Crasna
și Barcău, iar evoluția sa a fost plasată în Bronzul târziu, după încetarea evoluției culturii Otomani și până
la apariția celor mai timpurii manifestări ale culturii Gáva6.
2
3
4

5

6

Bejinariu 2006, 33–44; Soroceanu 2012, 104–106;
Mozsolics 1973, 81; Bejinariu 2005, 60, pl. VI/1; Idem 2015, 58, pl. 44/2,4; Ghemiș 1998, 189–195.
Hänsel 1997, 14; Bertemes 2000, 27; Vulpe 2001, 353–366; Kristiansen / Larsson 2007, 25–34; Harding 2007;
Kristiansen 2008, 48, etc.
Staţiunea arheologică de la Şimleu Silvaniei „Observator” este cunoscută încă din a doua jumătate a sec. al XIX-lea de
când sunt menţionate săpături efectuate de o serie de arheologi amatori. În anul 1994 a început un vast proiect de cerce‑
tare a acestui sit (colectiv compus inițial din regretatul profesor Mircea Rusu de la IAIA Cluj Napoca, Horea Pop și Ioan
Bejinariu de la Muzeul din Zalău. Ulterior la săpături au mai luat parte Dan Sana, respectiv Dan Băcueţ-Crişan și Sanda
Băcueţ-Crişan ultimii doi de la Muzeul din Zalău) cu descoperiri din neolitic, eneolitic final, perioada timpurie, mijlocie
și târzie a epocii bronzului. Este vorba totodată şi despre o întinsă aşezare fortificată din prima epocă a fierului, urmată de
alta din perioada Latené, precum şi de o fortificaţie atribuită sec. X d. Hrs. – Fetzer 1896, 60–61; Pop et alii 2006.
Kacsó 1987, 72; Idem 1990, 42–43; Idem 1997, 85–110; Idem 1999, 85–112; Németi 1990, 45–47; Idem 2009, 203–211;
Idem 2010, 265–316; Bejinariu 2001, 157–174; Idem 2010, 235–264; Bejinariu et alii 2014, 67–77.
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1. Descrierea tiparului
Tiparul (Pl. IV) descoperit în groapa nr. 59/2006 a fost realizat dintr-o rocă locală, micaşist cenu‑
şiu cu dungi argintii, rocă caracteristică de altfel structurii „Măgurii Şimleului” pe ale cărei platouri supe‑
rioare se întinde situl arheologic de la „Observator”. Este o rocă moale şi uşor de prelucrat. Pe ambele feţe
apare negativul unui topor şi ca atare piesa găsită de noi putea fi integrată într-un întreg ansamblu (aşanumită „baterie de turnare”) împreună cu alte trei valve, dintre care două laterale și o altă valvă, pentru
realizarea terminațiilor discoidale ale celor două topoare. Acest fapt permitea turnarea simultană a două
topoare Tiparul nu este întreg, ci o parte din zona superioară, acolo unde este reprezentat tubul de fixare
a mânerului toporului a fost ruptă în plan oblic. Dimensiuni: lungimea: 15,5 cm, respectiv 8,5 cm la par‑
tea mai scurtă; lăţimea: 9 cm; grosimea: 4 cm.
Pe faţa lată nr. 1 (pl. VI) este redat negativul unui topor şi o parte din manşonul de fixare a cozii,
respectiv din canalul pe care se fixa dopul pentru realizarea acestui manşon. La partea inferioară, perpen‑
dicular pe tăişul piesei şi comunicând cu aceasta, apare un alt canal cu diametrul de 2,4 cm. La stânga
negativului apar două găuri cu adâncimea de 1,2 cm, respectiv 1,3 cm. Pe această faţă apar urme de
afumare, mai pregnante la vîrful negativului toporului. Pe faţa laterală 1 (pl. V) este vizibilă în partea de
jos o adâncitură pentru apucat. Pe faţa laterală 2 (pl.VI) urmele unei asemenea adâncituri, dispusă către
centru sunt mai greu sesizabile, datorită deteriorării piesei. Faţa frontală 1 (singura care se păstrează,
pl.VI) este netedă şi uşor deteriorată la o margine în momentul descoperirii. Pe faţa lată nr. 2 (pl.V) este
redat negativul unui topor cu o porţiune din manşonul de fixare a mânerului, respectiv canalul de intro‑
ducere a dopului. Negativul piesei este mai deteriorat decât cel redat pe faţa nr. 1, iar suprafaţa este mult
mai afumată. Pe partea stângă a negativului, opusă celei pe care apar cele două găuri de pe faţa nr.1, în
partea de jos există o gaură cu adâncimea de 1,3 cm. Şi pe această faţă, în partea de jos, apare un canal cu
diametrul de 2,6 cm. Datorită caracterului fragmentar al valvei, dimensiunile pieselor redate în negativ
nu pot fi precizate decât parțial și anume lungimea și lățimea lamei. Lama toporului redat pe fața lată nr. 1
măsoară 10,3 cm în lungime și 3,8 cm în lățime la tăiș. Lama toporului de pe fața lată nr. 2 măsoară 9,8 cm
în lungime și aproximativ 3,0 cm în lățime la tăiș. Așadar cel puțin cei doi parametri fizici ai topoarelor
redate pe valva de la Șimleu Silvaniei sunt simțitor apropiați.
1.1. Amenajări tehnice pentru turnare
Deși tiparul descris mai sus nu este întreg, credem că pe ambele fețe apare, redat în negativ, con‑
turul câte unui topor cu disc sau disc și spin pe ceafă. Topoarele de acest gen, piese cu o îndelungată
evoluție din Bronzul mijlociu până în Bronzul târziu7 sunt reprezentate prin numeroase exemplare des‑
coperite în diverse contexte arheologice, preponderent în partea estică a Bazinului Carpatic, dar sunt
întâlnite, mai rar, și în contexte arheologice din afara acestei zone8.
Discutarea tuturor amenajărilor tehnice observate pe valva descoperită la Șimleu Silvaniei este, în
cazul de față, un demers cu valoare limitată și datorită stării fragmentare a piesei, dar mai ales din pricina
numărului redus de tipare pentru turnarea unor topoare cu disc sau cu disc și spin pe ceafă descoperite
până acum. În monografia din 1983 E. Kroeger-Michel9 menţiona doar valva pentru disc descoperită la
Otomani10, tiparul bivalv descoperit în Banatul românesc, la Satchinez11, precum şi valva de la Ritopek12
7

8
9
10
11
12

O prezentare sintetică a principalelor contribuții referitoare la evoluția și tipologia acestui tip de topoare la: David 2002,
47–71, 264–281.
Mozsolics 1973, 21; David 2005, 62, pl. 9–15.
Kroeger-Michel 1983, 21.
Ordentlich 1963, 136, pl. 16/12; Vulpe 1970, 75; Kovács 1984, 379, pl. XCVIII-XCIX; Găvan 2013, 147, pl. IV/3.
Vulpe op.cit., 75; Miclea / Florescu 1980, 362; Gogâltan 1999, 103, 147–148, fig. 19/3, 47/3.
Werner 1952, 305; B. Wanzek, pe baza datelor provenite de la Muzeul Naţional din Beograd crede că tiparul provine de la
Vinča – Wanzek 1989, 147, pl. 50/2a-c.
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(Vojvodina, Serbia), respectiv un fragment descoperit într-un tumul de la Lăpuş13. O altă formă de turnat
topoare cu disc pe ceafă a fost descoperită într-un mormânt al necropolei de la Dunaujváros (Ungaria)14,
iar un alt tipar pentru turnat piese de acest fel a fost descoperit în așezarea Otomani din estul Slovaciei, de
la Barca15. S. Dumitraşcu publică alte două valve, probabil pereche, descoperite în 1954 la Sântion (jud.
BH) în staţiunea de pe „Dâmbul Mânăstirii”. Niciuna dintre cele două valve nu este întreagă. Lipsește
zona orificiului de înmănușare ceea ce pune sub semnul întrebării tipul de piese care erau turnate în acest
tipar16. Dumitrașcu consideră că pe cele două valve este redată partea inferioară a unui topor de luptă cu
disc pe ceafă17. O descoperire interesantă şi în acelaşi timp chestionabilă, provine dintr-o localitate mara‑
mureşeană. Piesa este astăzi dispărută. Este vorba despre valva unui tipar pentru topoare cu disc şi spin,
pe care, într-o manieră singulară până acum, apare redat şi discul piesei.18 În anul 2004 a fost descoperită
la Nyíregyháza-Oros, pe situl 26 aflat pe traseul şoselei estice de centură a oraşului, într-un complex din
Bronzul Târziu, fragmentul valvei unui tipar pentru turnat topoare cu disc şi spin19. Cea mai vestică des‑
coperire a unui tipar pentru turnat topoare cu disc pe ceafă de tip B1 provine din stațiunea de perioadă
Koszider (sfârșitul Bronzului mijlociu) din sud-vestul Slovaciei, de la Nitra20 Din păcate, în majoritatea
cazurilor, atunci când sunt publicate tipare nu s-a acordat atenţia cuvenită detaliilor tehnice 21.
Pe ambele feţe ale tiparului de la Şimleu Silvaniei este perfect vizibil canalul perpendicular pe
tăişul piesei reprezentate. Se pare că metalul fluid se turna în negativul redat prin intermediul acestor ori‑
ficii. Și pe valva de tipar ce provine de la Vinča se poate observa, în partea de jos existenţa unui asemenea
canal22. Acest aspect avea însă un dezavantaj major, întrucât nu permitea obținerea unui tăiș foarte bun și
necesita intervenții ulterioare cu scopul finisării acestei părți a toporului, pentru îndepărtarea resturilor
de turnare prin ciocănire și ascuțire23. În schimb, pe fragmentul de tipar descoperit la Lăpuş nu apare un
asemenea canal, ceea ce ar putea fi un argument pentru faptul că este vorba despre un tipar pentru turnat
celturi. Găurile care apar pe cele două feţe late (două pe faţa nr. 1, respectiv una pe faţa nr. 2) au servit la
fixarea de valva centrală a celor două valve laterale prin intermediul, probabil, a unor ştifturi metalice24.
În fine, adâncituri alungite pentru apucat, aflate pe cele două feţe laterale nu sunt menţionate şi în cazul
altor tipare pentru topoare cu disc şi spin, dar au fost sesizate, de pildă la tiparele pentru turnat celturi de
la Pleniţa şi Ripač25.
Pe ambele feţe late ale tiparului de la Şimleu, în zona orificiului de înmănuşare, se observă o adânci‑
tură, destul de apropiată de lamă. Această adâncitură este foarte vizibilă şi pe cele două valve ale tiparului
13

14
15
16

17
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20
21
22
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25

Kacsó 1981, 75, pl. 48 / T 11, 3 (Kacsó ezită între a atribui tipul de obiect care se turna în fragmentul de valvă recuperat
din tumulul 11, între un celt masiv, respectiv un topor cu disc şi spin); Kacsó 2001, 239, pl. 27/ H11, 3. Wanzek este de
părere că pe tipar este redat o parte din lama unui celt – Wanzek op.cit., 201, nr. 47d.
Mozsolics 1967, 42.
Furmánek 1980, pl. 6/116; Bóna 1992 a, 62; Ilon 2006, 277–278; Horváth 2012, 101, table 4.
A. D. Alexandrescu (Alexandrescu 1955, 489) este de părere că pe cele două valve, apărute în nivelul II al tell-ului de la
Sântion „Dealul Mânăstirii” sunt redate silueta unor dălți, dintre care una aparține tipului dălților cu toc de înmănușare.
Al Vulpe (Vulpe 1975, 72) și A. Găvan (Găvan 2012, 63, 74 și 2013, 167, nr. XIII) consideră că pe cele două valve sunt
reprezentate topoare plate, respectiv o daltă cu toc. G. Fazecaș (Fazecaș 2014, 237, pl. II/3–4) este de părere că pe una
dintre valvele la care ne referim este redată pe o parte o daltă cu toc, iar pe cealaltă față un topor plat, în timp ce valva nr. 2
are în negativ tot un topor plat, probabil perechea celui redat pe valva nr. 1.
Dumitraşcu 1989, 129–130, pl. XXV-XXVI, XXVII/1, XXVIII.
Wanzek op. cit., 147, pl. 50/7.
Bejinariu et alii 2009, 64–65, pl. XII/2; Marta et alii 2010, 48–49, pl. 15/1.
David 2004, 66.
Un model de descriere foarte riguroasă a tiparelor pentru celturi descoperite la Pleniţa: Boroffka / Ridiche 2005, 139–147.
Wanzek op.cit., pl. 50/2a-c.
În depozite apar depuse inclusiv topoare cu disc și spin cărora nu le-a fost îndepărtat restul de turnare din zona tăișului. –
Mozsolics 1973, 83, pl.71/7,14.
Wanzek op. cit. 52; Boroffka / Ridiche op.cit. 144 – 145.
Boroffka / Ridiche op. cit., 145.
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de la Satchinez pentru turnat topoare atribuite tipului B126. Respectivele adâncituri marchează limita tubu‑
lui de înmănuşare, care la exemplarele tipului B1 este mai scurt, faţă de topoarele mai recente, care au tubul
de înmănuşare mult mai lung. Se pare că şi valvele descoperite la Satchinez, Ritopek / Vinča, Dunaujváros,
Nitra, Barca precum şi cea care provine de la Otomani erau folosite pentru turnarea unor topoare ale tipu‑
lui B127. Întrebarea care se pune, în acest context, se referă la posibilitatea determinării tipului de topoare
care se turnau în tiparul bifacial descoperit la Șimleu Silvaniei, punctul „Observator”. Caracterul fragmentar
reprezintă un impediment major. Însă cel puțin două detalii sesizabile pe negativul redat pe ambele fețe
ale tiparului și anume, ușoara curbare a lamei precum și adâncitura perpendiculară pe zona orificiului pe
înmănușare care în opinia noastră marchează limita tubului de fixare a cozii ne permit să credem că în acest
tipar erau turnate topoare cu disc pe ceafă ale tipului B1. Până acum, valva descoperită la NyíregyházaOros28 pare să fie singura descoperire de acest fel, destinată producerii tipurilor mai târzii de topoare cu
disc și spin, în cazul de față fiind vorba despre topoare ale tipului B3 (Vulpe), probabil varianta Târgușor.
Cartarea descoperirilor de topoarele cu disc și spin atribuite Bronzului târziu din estul Bazinului
Carpatic ilustrează, în opinia lui J. Kobal’29, două mari centre de producție a acestor piese: centrul tran‑
silvănean (mai corect ar fi, în opinia noastră zona nord-vestică a României), respectiv cel din zona Tisei
Superioare (de fapt o parte a nord-vestului României aparține unității geografice a Tisei Superioare).
Din păcate în ambele zone dovezile concrete ale producerii acestor piese sunt extrem de puține. Este
evidentă disproporția între numărul foarte mare de topoare cu disc pe ceafă, respectiv tipul evolutiv
mai recent, cu disc și spin descoperite în estul Bazinului Carpatic și numărul foarte mic de tipare pentru
producerea acestor piese. Toate tiparele cunoscute sunt din piatră (prezintă avantajul unei potențiale
utilizări multiple30), ceea ce însă nu exclude și modelarea valvelor din lut31 ori turnarea prin metoda „cerii
pierdute”32. Dintre tiparele cunoscute, cea mai mare parte au fost utilizate pentru turnarea unor exem‑
plare aparținând tipurilor evolutive mai vechi, atribuite în general celei de-a doua perioade a Bronzului
mijlociu. Producerea acestui gen de topoare nu era deloc simplă, dat fiind că era vorba despre potrivirea
cu maximă precizie a celor trei valve33, iar erorile în fixarea acestora sunt vizibile în numeroase cazuri34.
Aşa cum spuneam, lipseşte partea superioară a tiparului. Acest aspect sesizat de către Wanzek, în
cazul tiparelor pentru celturi35 a fost ulterior reluat de către Boroffka şi Ridiche cu ocazia republicării
formelor de turnat descoperite la Pleniţa36. Se pare că distrugerea tiparului de la Şimleu Silvaniei a fost
intenţionată, deoarece pe una dintre feţele laterale se observă urme de lovire, iar într-o porţiune ruptura
arată ca şi cum ar fi fost „tăiată” cu un instrument ascuţit, operaţiune uşor de realizat în cazul unei roci
relativ moi cum este micaşistul. Este posibil ca distrugerea intenţionată a tiparelor, cu scopul vădit de a
le face inutilizabile, urmată apoi de depunerea lor în anumite contexte să aibă o conotaţie rituală, ca şi în
cazul bronzurilor fragmentate intenţionat şi apoi îngropate în cadrul unor aşa-numite depozite.37
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Vulpe 1970, 75, pl. 23/333 a-b; Gogâltan 1999, 147.
Vulpe op.cit., 75.
Bejinariu et alii 2009, 65; Marta 2013, 208, pl. 2/1.
Kobal’ 2000, 37.
Indicii în acest sens sunt furnizate de descoperirea unor topoare similare, care cu siguranță au fost turnate în același tipar.
A. Mozsolics menționează topoarele cu disc și spin din depozitul de la Ajak sau cele descoperite la Csegöld (ambele în NE
Ungariei) – Mozsolics 1973, 82.
Kroeger-Michel 1983, 23.
Vulpe op.cit., 67.
Vulpe op. cit., 75; Mozsolics 1973, 82; Kroeger-Michel 1983, 21–23; Kacsó 1995, 133–134.
Mozsolics op. cit. 83. Kroeger-Michel 1983, 22 – interpretează, spre exemplu, anumite deficiențe de fixare și turnare la
unele topoare mai târzii, materializate în poziționarea nefirească a discului, drept indicii ale unei potențiale turnări în
„două etape”.
Wanzek op.cit., 65–66.
Boroffka / Ridiche, op. cit., 160–161.
Ibidem.
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Existenţa unor meşteri care prelucrau bronzul în unele aşezări este sugerată foarte bine prin des‑
coperirile de tipare, duze, linguri pentru turnare, materie primă, resturi de turnare, etc. Aceste indicii
le-am analizat anterior pentru o serie de staţiuni ale epocii bronzului de pe Valea Crasnei38 unde se află şi
Şimleu Silvaniei. Până în campania anului 2006 deţineam dovezi ale activităţii metalurgice în staţiunea
de la Şimleu Silvaniei „Observator” doar pentru perioada aferentă locuirii din prima epocă a fierului39.
Dealtfel, până atunci, singurele complexe cercetate aparținînd epocii bronzului, mai precis perioadei târ‑
zii a acestei epoci, atribuite grupului Cehăluţ – Hajdúbagos erau doar o serie de gropi, multe afectate,
ca și în cazul Cpx. 59/2006 de restructurările ulterioare ale peisajului. În campania acestui an, la limita
vestică a secţiunii S1 / 2006, care secţionează acest platou din zona „Observator”, au fost surprinse sub
straturi succesive de nivelare efectuate în prima epocă a fierului urmele unei construcţii care aparţine
locuirii din perioada târzie a epocii bronzului. În sectorul acestei construcţii, cercetată în campania anu‑
lui 2006 au apărut trei cuptoare, dintre care două dezafectate şi al treilea aproape intact. Împreună cu o
mare cantitate de ceramică întregibilă, cu decor specific grupului Cehăluţ – Hajdúbagos din perioada
târzie a epocii bronzului, din acest complex provine o mare cantitate de oase, precum şi două bucăți de
bronz brut40, respectiv un fragment din valva unui tipar confecționat din gresie silicifiată41 și fragmente
dintr-un cep de turnare42 pentru confecționarea unor piese cu tub de fixare a cozii (pl. III). Tot în acest
sector al secţiunii a fost găsită, la suprafaţă însă, o lingură de lut43 cu cioc de scurgere, de tipul celor
folosite la turnarea metalului. Un incendiu masiv a distrus această construcţie, dovadă stratul masiv de
cenuşă şi cărbune ce o suprapune. Indiciile descoperite în acest sector par să sugereze existenţa unui
atelier metalurgic din perioada corespunzătoare locuirii din bronzul târziu. Toate reprezintă indicii ale
existenței unui atelier, care probabil a funcţionat în această construcţie sau în vecinătatea ei.
Așa cum precizam mai sus, o serie de indicii ne determină să credem că valva bifacială descoperită
la Șimleu Silvaniei „Observator” în groapa nr. 59 din 2006 a fost folosită, cel mai probabil pentru turna‑
rea unor topoare cu disc pe ceafă de tip B1. Este sigură asocierea acestui tipar cu materiale ceramice de
tip Cehăluț – Hajdúbagos din Bronzul târziu. Descoperirea în sine ridică încă o dată problema cadrului
cronologic în care se înscriu descoperirile de topoare cu disc pe ceafă de tip B1. Discuția a pornit de la
descoperirea unor topoare cu disc pe ceafă, de tip B1 în unele morminte ale necropolei de la Cruceni (j.
Timiș)44 necropolă atribuită Bronzului târziu din Banat45. F. Gogâltan discută și el aceste descoperiri și le
atribuie începutului Bronzului târziu (Bronz târziu I) din Banat46, precizând că și tiparul bivalv descope‑
rit întâmplător la Satchinez (j. Timiș) în care se turnau piese aparținând probabil variantei Ighiel a tipului
B1 poate fi datat la fel de bine în etapa a III–a a Bronzului mijlociu cât și în prima parte a Bronzului târ‑
ziu din Banatul românesc47. În acest sens menționăm că există și opinii mai nuanțate precum cea expri‑
mată de către M. Gumă48. N. Tasič plasează începuturile culturii Belegiš în a doua jumătate a Bronzului
mijlociu, ceea ce înseamnă implicit și plasarea mormintelor considerate „timpurii” de la Cruceni într-o
perioadă corespunzătoare49. Descoperirea recentă dintr-un mormânt de înhumație apărut în necropola
de la Pecica „Sit 14” aduce noi date în disputa referitoare la producerea / utilizarea unor topoare cu disc
38
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Bejinariu 2005, 47–74.
Pop / Bejinariu 2002, 304–306.
Colecția MJIAZ, nr. inv. C.C. 73/2015.
Colecția MJIAZ, nr. inv. C.C. 89/2015.
Colecția MJIAZ, nr. inv. C.C. 83/ 2015.
Colecția MJIAZ, nr. inv. C.C. 88/2015.
Vulpe op. cit., 73; Radu 1973, 507.
Idem op. cit. 77.
Gogâltan 1998, 199. O asemenea datare este susținută de V. Sava și A. Ignat (Sava / Ignat 2014, 28).
Gogâltan 1999, 148.
Gumă 1997, 56–57.
Tasič 1997, 52. O opinie similară la Bogdanovič 1998, 269.
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pe ceafă ale tipului B1 și la începutul Bronzului târziu. Din inventarul funerar al complexului 092 (mor‑
mânt de înhumație a unui defunct de sex masculin) făcea parte și un topor cu disc pe ceafă de tip B1,
atribuit variantei Ighiel50. Mormintele sunt datate la începutul Bronzului târziu, în etapa Bz B2 – C51. Atât
contextele arheologice de la Cruceni, cât și cel de la Pecica, precum și altele de acest fel de pe teritoriul
Ungariei52 sau din Slovacia53 în care au apărut topoare ale tipului B1 depuse în morminte nu reprezintă
în sine dovezi sigure ale producerii acestui tip de topoare și la începutul Bronzului târziu, ci doar cel mult
ale utilizării acestora pe parcursul unei anumite perioade ale acestei etape a epocii bronzului. Desigur, în
cazul topoarelor care apar în morminte putem lua în considerare, dat fiind vorba despre piese de presti‑
giu, că se poate vorbi și despre „moșteniri” sau „atavisme”54, adică piese produse cu mult timp în urmă și
datorită valorii ori semnificației lor, păstrate pe parcursul mai multor generații înainte de a fi depuse în
contexte funerare.
Drept materie primă pentru confecționarea tiparului a fost folosită roca locală, un micașist
cenușiu-argintiu. Roca este îndeajuns de moale pentru o modelare relativ facilă în negativ a pieselor
ce urmau a fi turnate. O serie de descoperiri, mai recente, demonstrează utilizarea aceastui gen de rocă
pentru confecționarea tiparelor și în perioada existenței așezării din prima epocă a fierului din punctul
„Observator”. Dacă materia primă pentru confecționarea tiparelor nu reprezenta o problemă, intervin
însă o serie de întrebări, precum cele referitoare la proveniența metalului care era turnat în aceste tipare,
dar și la beneficiarii produselor finale, în cazul de față a topoarelor care erau realizate în tiparul nostru.
Așa cum menționam la începutul acestui articol sunt foarte numeroase descoperirile de piese de bronz,
respectiv de obiecte utilizate în diverse etape ale procesului metalurgic care provin din stațiuni arhe‑
ologice din zona „Măgurii Șimleului”. Acestea se eșalonează pe parcursul unei lungi perioade de timp,
începând cu sfârșitul Bronzului mijlociu până pe la mijlocul primei epoci a fierului. Zona Depresiunii
Șimleului este lipsită de zăcăminte neferoase și mai ales cupru, utilizate în procesul obținerii bronzului.
Cele mai apropiate surse de cupru sunt cele din zona Maramureșului, respectiv din zona montană a
Bihorului55. După cum subliniam și în alte rânduri56, situarea geografică a Depresiunii Șimleului ca o
unitate de legătură între zona nordică a Transilvaniei și regiunea Tisei superioare, aproximativ în centrul
unei rețele supraregionale de distribuție a resurselor57 a reprezentat un imens avantaj pentru acele vre‑
muri. De el au beneficiat mai ales cei care controlau trecătoarea de pe cursul Crasnei, din zona actualului
oraș Șimleu Silvaniei, care a reprezentat un punct strategic pentru această microregiune și un loc impor‑
tant în rețeaua supraregională a schimbului. Controlul acestui important loc de trecere a asigurat elitelor
locale, pentru o lungă perioadă de timp, un acces constant la resursele care-i lipseau, inclusiv metalul.
Reprezentanții elitei locale au fost cei care au beneficiat de activitatea artizanilor a căror prezență este
dovedită și prin tiparul pe care îl prezentăm în acest articol. Interpretarea descoperirilor de până acum
sugerează, pentru stațiunea din Bronzul târziu de la „Observator” mai degrabă o activitate metalurgică de
importanță locală. Concluzii mai ferme sunt greu de avansat în acest stadiu al cercetărilor. În ciuda unui
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Sava / Ignat 2014, 13–17, fig. 5/1a–1b.
Idem op. cit., 18.
Kacsó 2003, 85–86.
Novotna 1970, 56, fig. 353a.
Ultimul termen preluat de la I. Bóna (Bóna 1992, 35).
Mastacan / Mastacan 1976; Beșliu / Lazarovici / Olariu 1992, 123–125.
Bejinariu 2011, 76–77; Idem 2013, 467.
Pentru Evul mediu documentele vorbesc despre unul dintre „drumurile sării” care pornind de la exploatările din nor‑
dul Transilvaniei, urmând firul Someșului atingea Jiboul, iar mai apoi pe traseul Moigrad – Zalău până pe valea Crasnei
prin Șimleu Silvaniei se îndrepta mai departe, spre vest: Măluțan 1984, 252. Pentru perioadele mai vechi lipsesc dove‑
zile directe ale tranzitului sării prin zona trecătorii de pe Crasna, însă importanța acestei zone este pregnant sugerată de
evidențele arheologice și mai ales descoperirile de depuneri de bronzuri pentru epoca bronzului și începutul primei epoci
a fierului, respectiv de numărul mare de tezaure dacice de argint și ulterior spectaculosul tezaur de piese de aur din secolul
V d. Hrs. descoperit în două etape: Pop 2008, 24, 67–102; Kiss / Bernhard – Walcher 1999.
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număr relativ mare de indicii ale prelucrării metalului descoperite pe parcursul cercetărilor începute în
1994 valoarea acestora este totuși relativă, întrucât în cele mai multe cazuri este vorba despre piese frag‑
mentare, greu determinabile apărute mai ales în poziție secundară, în numeroasele nivelări, martore ale
unor ample restructurări ale peisajului arheologic care au urmat locuirii din Bronzul târziu.
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Pl. II – 1–2 Planul așezării fortificate din prima epocă a fierului de la Șimleu Silvaniei, punctul „Observator” /
Șimleu Silvaniei „Observator” location (1) and schematic plan of the First Iron Age Fortified Settlement (2).
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Pl. III – Secțiunea S1/2006 cu localizarea descoperirilor menționate în text / Trench S1/2006 with the location of the discoveries mentioned in the text.
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Pl. IV – 1–3 Imagini ale tiparului din Cpx. 59 / Images of the mould from Pit 59.
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Pl. V – Tipar – fața lată B și una dintre fețele laterale / Mould – central piece, wide side B.
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Pl. VI – Tipar – fața lată A / Mould central piece, wide side A.
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Pl. VII – Șimleu Silvaniei „Observator”, secțiunea S1/2006, zona Cpx. 59, plan și profil. Material ceramic din Cpx.
59 / Șimleu Silvaniei „Observator”, Trench S1/2006, plan and southern profil. Ceramic material from Pit 59.
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AKINAKAI. PUMNALE, SPADE ȘI SĂBII ÎN SPAȚIUL
EST-CARPATIC AL ROMÂNIEI (SEC. VII–V î.Hr.)
ALEXANDRU BERZOVAN*

Akinakai. Daggers, swords and scimitars in the eastCarpathian area of Romania (7th-5th centuries B.C)
Abstract: In the east-Carpathian areas of Romania,
some of the most representative artifacts in terms of their
frequency and chronological value dating to the 7th-5th centuries B.C. are the so-called Akinakai. In this paper, we do
not propose new typologies, but discuss from a strictly functional point of view the 49 indexed pieces, both Akinakai
as well as „hybrid forms”. The first functional category is
represented by daggers, which contain 30 indexed artifacts.
The second category consists of swords, with 15 discoveries, while scimitars are represented, so far, by a single find.
The funerary discoveries whereby Akinakai are associated
with other military gear, despite the fact they are not very
numerous, could provide some evidence for a preliminary
view of the identity of those who used the weapons. The
Scythian, or Agathyrsi groups from Moldova, present especially in the Neamț Depression and the Central Moldavian
Plateau, lived in forested areas and fought as lightly armed
infantrymen, using Akinakai, bows, spears and sometimes
war hatchets. The Akinakai seemed to have played a symbolic role. Judging by their frequency, but also by the fact
that some of them are rather small, they had no military
utility. In the Subcarpathian area, the local elements are
stronger. The warriors of Cajvana and Bârsești, despite the
fact that they too used Scythian gear, are buried according
to local traditions. Beginning in the mid 5th century BC,
or more likely after the end of this period, it seems that the
Akinakai went out of use in the east-Carpathian area of
Romania.
Keywords: Early Iron Age, Akinakai, Daggers, Swords,
Scythians, Agathyrsi, Moldavia.

*

Rezumat: Pentru spațiul est-carpatic al României,
printre cele mai reprezentative artefacte la nivelul veacurilor VII–V î.Hr., – ca frecvență și valoare cronologică –
sunt așa numiții akinakai, arme de tăiat, lovit și împuns
realizate din fier. În această lucrare nu ne-am propus să
facem noi tipologii ci să discutăm din punct de vedere strict
funcțional cele 49 de piese repertoriate, atât akinakai cât
și „forme hibride”. O primă categorie funcțională o reprezintă pumnalele, în rândul căreia se încadrează 30 dintre
piesele repertoriate de noi. O a doua categorie o reprezintă spadele, cu 15 descoperiri. Săbiile sunt reprezentate de o singură piesă „hibridă”, de la Muncelu de Sus.
Descoperirile funerare – nu foarte numeroase -ce conțin
akinakai asociați uneori cu alte piese de echipament militare ar putea oferi unele date în vederea schițării unui
tablou preliminar asupra identității celor ce au folosit aceste
arme. Grupările „scitice” sau mai degrabă „agatârse” din
zona Moldovei, prezente îndeosebi în Depresiunea Neamț
și Podișul Central Moldovenesc, viețuiau în zone de pădure
și luptau ca pedestrași ușor înarmați cu akinakai și arcuri
cu săgeți, dar și cu lănci sau topoare. Akinakaii par să fi
jucat și un anumit rol identitar, judecând după procentul
lor mare, dar și după prezența în rândul lor a unor piese
de mici dimensiuni, fără utilitate militară. În schimb în
zonele subcarpatice, elementele locale sunt mai pregnante.
Războinicii de la Bârsești și la Cajvana, deși folosesc și ei
arme și echipamente de tip scitic, se înmormântează în
tumuli după cutume locale. Începând cu jumătatea secolului V î.Hr., mai sigur de la finele acestui veac, se pare că
akinakaii ies din uz în spațiul est-carpatic al României.
Cuvinte-cheie: Prima vârstă a fierului, Akinakai,
Pumnale, Spade, Sciți, Agatârși, Moldova.
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I. Introducere
Pentru spațiul est-carpatic al României, printre cele mai reprezentative artefacte la nivelul veacu‑
rilor VII–V î.Hr., – ca frecvență și valoare cronologică – sunt așa numiții akinakai, arme de tăiat, lovit și
împuns realizate din fier1.
În lumea scitică ele apar cel mai frecvent în contexte funerare2. Denumirea acestor piese a fost
amplu dezbătută în literatura de specialitate: unii autori au preferat sintagme de „pumnale de tip aki‑
nakes”, alții au preferat termenul de „pumnale hallstatiene târzii”3. Fără a intra în această dezbatere, noi
am preferat să ne oprim asupra sintagmei de akinakes (singular), respectiv akinakai (plural) din două
motive. În primul rând denumirea pentru această armă de sorginte răsăriteană4 este atestată ca atare în
izvoarele antice5 și încetățenită în literatura de specialitate. În al doilea rând, sintagma de „pumnale” nu
se justifică întotdeauna, unele dintre piese având, după cum vom vedea, caracteristici morfologice și
funcționale specifice unor spade și chiar unor săbii.
Problema akinakai-ilor descoperiți în spațiul est-carpatic a fost amplu tratată în literatura de speci‑
alitate, existând multiple puncte de vedere cu privire la însemnătatea lor6. Cu toate acestea, deocamdată
lipsește un repertoriu detaliat, adus la zi, al tuturor pieselor cunoscute7.
De asemenea, există o gamă largă de tipologii propuse pentru akinakai, pornind de la aspecte pre‑
cum forma gărzii, capătul terminal al mânerului, etc8. Aceste tipologii nu au ținut cont întotdeauna și de
latura funcțională a armelor9.
În această lucrare nu ne-am propus să facem noi tipologii ci să discutăm din punct de vedere strict
funcțional cele 49 de piese repertoriate, atât akinakai cât și „forme hibride”. Nu vom neglija de asemenea
nici problema celor care au purtat și folosit aceste arme, încercând o succintă analiză, pornind în primul
rând de la descoperirile funerare.

1

2
3

4

5

6

7

8

9

Există și un număr însemnat de piese realizate din bronz (vezi Topal 2015), dar deocamdată nu cunoaștem exemplare de
acest tip provenite din spațiul analizat de noi.
Topal 2005, p. 22.
Buzdugan 1976. Articolul a beneficiat de o replică consistentă din partea lui V. Vasiliev (1978, p. 101–107); În replică,
C. Buzdugan (1980, p. 623–629) răspunde afirmațiilor lui V. Vasiliev socotind totuși justificată denumirea de „pumnale
hallstattiene târzii”. Vezi și Vasiliev 1982, p. 261–269; Vasiliev 2005, p. 73 pentru alte discuții.
Akinakaii apar pentru prima dată în a doua jumătate a secolului VIII î.Hr. la nordul Mării Negre, odată cu migrațiunea
sciților (Vasiliev 1980, p. 79). Cu privire la originile lor, există trei ipoteze: origine medo-persană (Meliukova 1964,
p. 60; Ist.Rom. 2010, p. 425), origine siberiană din pumnalele de tip Karasuk – Tagar ( Jettmar 1950, Pl. 6; Vasiliev 1978,
p. 105; Bokovenko 2006, p. 860–879; Lebedynsky 2010, p. 47) sau nord-caucaziană, din pumnalele de tip Kabardino –
Pyatigorsk (Dudarev 2005). Vezi și discuțiile la Topal 2005, p. 24; Topal 2015, p. 29–30.
Herodot, de pildă, relatează despre jertfele aduse de sciți către Ares, reprezentat sub forma unui akinakes (Herodot, IV,62,
apud Fontes I, p. 35). Akinakaii erau utilizați într-o varietate de ritualuri cu caracter magico religios (vezi Herodot IV,70).
Aceste tipuri de arme apar pomenite și în izvoare mai târzii (Flavius Josephus, Antichități Iudaice, 20, 168), fiind asociate
perșilor. În ce privește etimologia termenului akinakhσ, la origine avem de-a face cu un termen neindoeuropean cu ori‑
gini nord-caucaziene (cu cognate în limbi precum cecena și ingușa actuală) preluat în limbile iranice și de acolo în greaca
veche (vezi discuția la Kullanda 2014, p. 84).
Menționăm aici studiile lui C. Buzdugan (1976, 1980), V. Mihăilescu – Bîrliba (1976), cele ale lui A. Vulpe (1990), unde
sunt reunite toate descoperirile de acest tip din țară, cu discuții ample, propuneri tipologice și cronologice. Mai recent
menționăm contribuțiile lui M. Ignat (2006) și C. Iconomu (2010) care au adus în discuție noi piese. De un interes deo‑
sebit sunt studiile lui D. Topal (2014a și 2014b), dedicate akinakai-lor de la hotarele vestice ale Scythiei.
Aducem mulțumiri domnului dr. Denis Topal (Școala Antropologică Superioară, Chișinău) care și-a făcut timp să par‑
curgă acest material, oferindu-ne o serie de binevenite sugestii.
Ginters 1928, p. 23–49; Meliukova 1964, p. 46 și următoarele; Vasiliev 1980, p. 82–85; Vulpe 1990, p. 20–62; mai recent
Șelekan 2016, p. 355–368, pentru piesele din silvostepa nord-pontică.
După cum bine au remarcat și alți autori (Topal 2005, p. 20).
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II. Akinakai din categoria pumnalelor
O primă categorie funcțională o reprezintă pumnalele. Prin termenul de pumnal noi înțelegem
o armă cu unul sau două tăișuri, de dimensiuni reduse, utilizată în primul rând pentru înjunghiere10.
Evident, pe lângă valențele de ordin militar ele vor fi avut și alte funcții de natură estetică sau identitară.
Din punctul nostru de vedere, pot fi încadrate în rândul pumnalelor piesele cu o lungime totală11 de până
la 40 de cm12.
Astfel, din cei 49 de akinakai repertoriați, 30 pot fi încadrați pumnalelor. Se întâlnesc șase tipuri
distincte, după cum se poate observa mai jos. Predomină exemplarele de tipul Suseni – Măcișeni (sau
Vettersfelde)13, respectiv Cozia. Din punct de vedere morfologic, cele mai multe prezintă lamă cu două
tăișuri; există însă și două excepții, subscrise tipului „hibrid” Rădeni, având aspectul unor pumnale curbe.
În ce privește contextul descoperirilor, avem de-a face atât cu piese descoperite întâmplător și cu
piese provenite din contexte funerare. Este foarte posibil ca cele din prima categorie să provină de fapt
tot din morminte deranjate. Din punct de vedere cronologic, piesele se eșalonează din secolul VII î.Hr.
până la sfârșitul secolului V î.Hr.14
În ce privește dimensiunile, majoritatea prezintă lungimi apropiate de 30 de cm. Foarte rare sunt
cele sub 20 de cm și de cele mai multe ori este vorba despre piese puternic afectate de coroziune, cu
dimensiuni posibil mai mari. Este posibil ca exemplarele mai mici să fi avut funcții mai degrabă simbolice
/ identitare15. Pentru lumea traco-getică, ne putem gândi la scena sacrificiului de pe coiful de la Poiana –
Coțofenești, unde arma utilizată pare să fie, după toate probabilitățile, un akinakes16.
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Figura 1. Dimensiunile (cm) celor 30 de akinakai din categoria pumnalelor.
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Cowper 1906, p. 122; Stead, Lang 2006, p. 5; vezi și https://dexonline.ro/definitie/pumnal.
Întrucât multe piese se prezintă într-o stare de conservare precară, dimensiunea nu a putut fi întotdeauna stabilită precis.
Am luat în considerare estimările făcute de A. Vulpe (vezi și Anexa).
Stabilirea acestei limite prezintă – recunoaștem – o anumită doză de arbitrar. De pildă A. I. Melyukova a încadrat la rândul
ei ca pumnale piesele de până la 40 de cm, respectiv ca spade exemplarele mai mari (Meliukova 1964, p. 46). În schimb
B. E. Grakov a socotit că limita ar fi la 45 de cm (Grakov 1971, p. 92). Mai recent, A. V. Șelekan (Șelekan 2015, p. 78)
consideră că limita ar fi la 36 de cm; D. Topal (2016), consideră ca pumnale piesele cu dimensiuni de până la 33 de cm și
lungimea lamei până la 21 de cm. Noi ne-am oprit asupra valorii de 40 de cm ca limită între pumnale și spade (sau săbii)
nu doar din considerente practice cât și prin analogie cu alte arme antice încadrate prin definiție categoriei pumnalelor.
De pildă, pumnalele sica utilizate de triburile războinice nord-balcanice în secolele II î.Hr. – I d.Hr. prezintă dimensiuni
de până la 35–40 de cm (Rustoiu 2007, p. 68; pe larg la Borangic 2009, p. 23–26; vezi Borangic, Sârbu 2016, passim). La
rândul lor, pumnalele militare romane pugio prezintă dimensiuni între 28 și 45 de cm (Saliola, Caprini 2012, p. 47).
Vezi discuția la Topal 2014, p. 111–112; Topal 2016, p. 279.
Judecând după cronologiile propuse pentru fiecare tip în parte.
Herodot IV, 70.
Vulpe 1990, p. 69.
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III. Akinakai din categoria spadelor
A doua categorie este reprezentată de către spade. Prin termenul de spadă noi înțelegem o armă de
împuns și de tăiat cu lamă dreaptă și două tăișuri. În această categorie noi am încadrat piesele ce prezintă
dimensiuni mai mari de 40 de cm.
Cunoaștem 15 piese care pot fi încadrate acestei categorii17. Predomină net exemplarele din Grupa
III tip Cozia, produse specifice spațiului est-carpatic al României, urmate de cele de tip Bîrsești și Suseni
– Măcișeni. Ele se datează din secolul VII î.Hr. până în sec. V î.Hr.
Grupa II Suseni Măcișeni
Grupa IV tip Bîrsești
Grupa III tip Cozia
Grupa IV tip Nănești
Grupa V tip Găiceana

Figura 2. Akinakai din categoria spadelor. Încadrare tipologică.
Figura 1. Akinakai din categoria spadelor. Încadrare tipologică.

Dimensiunile oscilează între 40 și 60 de cm lungime. Destul de multe dintre piese se află între
Dimensiunile oscilează între 40 și 60 de cm lungime. Destul de multe dintre piese se află
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Figura 3. Dimensiunile (cm) celor 15 akinakai din categoria spadelor.

Secvențele de luptă din arta figurativă a vremii par să dea credibilitate presupunerilor noastre,
akinakaii cu caracteristicile unor spade scurte fiind asociați în numeroase reprezentări infanteriștilor. Pe
pieptenele de aur descoperit în tumulul de la Solokha (Ucraina) putem observa un pedestraș înarmat
cu o armură de tip greco-macedonean, un scut și un akinakes (Pl. 8/1–2). Acesta înfruntă un călăreț
și un alt infanterist înarmat la rândul său cu un arc cu săgeți și akinakes. Mai multe scene de luptă cu
pedestrași înarmați cu akinakai apar și pe coiful de paradă din aur descoperit în tumulul Peridereyeva
Mogyla (Ucraina) (Pl. 8/3). Pedestrași înarmați cu akinakai apar redați și pe piesa de aur descoperită la
Kurdzips (Pl. 8/4), din zona nord-caucaziană.
17

În arealele limitrofe nucleului scitic nord-pontic, piesele de dimensiuni mai mari sunt mai slab reprezentate (Topal 2005,
p. 26). În schimb, ținuturile stepice propriu-zise ofereau condiții propice luptelor de cavalerie și unui stil de viață (semi)
nomad. Este așadar firesc ca războinicii din stepe să prefere arme mai lungi, care puteau fi utilizate eficace și în lupta călare.
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IV. Akinakai din categoria săbiilor
În categoria săbiilor avem deocamdată o singură piesă, akinakes-ul „hibrid” de la Muncelu de Sus.
Caracterul fragmentar nu permite o reconstituire precisă; pare să fi fost vorba de o sabie scurtă, ușor
curbată, cu un singur tăiș situat pe partea interioară a curburii. Piese similare mai apar în zona grupului
Vekerzug18 dar și în zona transilvană19. La prima vedere aceste caracteristici morfologice ar putea fi puse
pe baza influenței armelor utilizate de către traci și iliri, după cum susțin de altfel unii autori, eventual din
zona Caucazului de Nord20.
Trebuie să ținem însă cont că pumnale și săbii curbe cu tăișul pe interior sunt bine atestate și în
mediul nord-pontic21, ele fiind de altfel prezente în lumea războinicilor stepelor încă din timpul culturii
Karasuk22. Așadar existența unor astfel de arme nu poate fi pusă doar pe seama influențelor balcanice sau
caucaziene ci poate fi vorba și de un fenomen de convergență.
V. Discuții
De un interes deosebit este problema identității celor ce au folosit aceste arme. Descoperirile fune‑
rare – nu foarte numeroase -ce conțin akinakai asociați uneori cu alte piese de echipament militar ne-ar
putea oferi unele date în vederea schițării unui tablou preliminar. Pentru aceasta, noi am luat în discuție
atât descoperirile de tip Bârsești sau Cajvana cât și inventarul mormintelor așa-zisului grup „Huși –
Suruceni”23 situate la vest de Prut (Tab. 1).
TABEL 1. Morminte cu arme în secolele VII-V î.Hr. în spațiul est-carpatic al României.
Punct
Agapia
Bîcu
Bîrsești T1
Bîrsești T7
Bîrsești T7
Bîrsești T8
Bîrsești T13
Bîrsești T17
Bîrsești T2
Cajvana T 3
Cajvana T7
Comarna
Cozia
Cozia
18
19
20

21
22
23

Tip
Plan
Plan
Tumul
Tumul
Tumul
Tumul
Tumul
Tumul
Tumul
Tumul
Plan
Plan
Plan

Rit
Înhumație
?
Incinerație
Incinerație
Incinerație
?
Incinerație
Incinerație
Incinerație
Incinerație
?
Înhumație
Inhumație
Înhumație

Akinakes
●
●
●

Lance

Topor

●

●
●
●
●
●
●
●
●

Săgeți

Tolbă

●

●

Piese harnașament

Cuțit

●
●

●

●

●
●

●
●
●

●
●

Chochorowksi 1985, Abb. 33/4.
Vulpe 1990, p. 90.
Vulpe 1967, p. 60; Dumitrescu, Vulpe 1988, p. 107; Melyukova 1995, p. 34; Pentru o discuție mai largă cu privire la aceste
tipuri hibride, a se vedea Șelekan 2014, p. 47–51.
Lebedynsky 2010, p. 199.
Jettmar 1950, p. 99, vezi și Pl. 15.
Așa cum a fost definit de M. Ignat (2004). Mai recent, C. Iconomu pune la îndoială validitatea acestei denumiri, consi‑
derând că numărul redus al descoperirilor nu ar permite definirea unui atare grup (2010, p. 121). În schimb, C. Iconomu
consideră că mormintele de inhumație din zona Podișului Moldovei s-ar lega de raidurile efectuate de către sciți asupra
cetăților getice din zonă. Deși tentantă, ipoteza suferă de unele neajunsuri: în primul rând, dacă acceptăm cronologiile
propuse de A. Vulpe pentru akinakai, descoperirile scitice din Moldova se grupează majoritar în veacurile VII-V î.Hr., deci
cel puțin o parte dintre ele se datează cu un secol înainte de ridicarea cetăților de pământ; în al doilea rând, în acest grup
„Huși-Suruceni” se întâlnesc și morminte lipsite de inventar militar, precum cel de-al doilea mormânt de la Mileștii de Sus
(Iconomu 2010, p. 118), sau cel de la Cimbala (Căpitanu 1968, p. 69–72). Așadar ideea că toate descoperirile funerare ar
aparține unor războinici sciți căzuți în raiduri împotriva cetăților getice rămâne greu de argumentat.
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Punct
Cozia
Cristinești
Hilișeu – Horia
Huși
Huși
Huși
Mileștii de Sus
Mînzătești
Pocreaca
Poienești
Poienești
Rădeni
Rediu
Vaslui
Vaslui
Zăicești

Tip
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan

N
Rit
Înhumație
Înhumație
Înhumație
Înhumație
Înhumație
Înhumație
Înhumație
Inhumație
Inhumație
?
Incinerație
Inhumație
Inhumație
Inhumație
Înhumație
Înhumație

Akinakes
●
●
●
●
●
●

Lance
●

Topor

●
●

●
●
●
●
●

●

Săgeți

Tolbă

Piese harnașament

Cuțit

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Este interesant de observat – la prima vedere – că aparent cele mai spectaculoase descoperiri nu
provin din cadrul grupărilor „scitice” propriu-zis, ci de la Cajvana și Bârsești, zone în care prezența fac‑
torului local pare să fi fost mai importantă24. Situația s-ar putea explica și prin faptul că armele scitice
(sau ale sciților), capturate în luptă sau obținute prin diverse mijloace de războinicii locali, vor fi avut o
importanță mai mare, reflectată în plan funerar.
Vârfurile de săgeți apar în 51% din descoperiri, lăncile în 12% iar topoarele în 16%. În schimb
akinakaii, de diferite tipuri și forme apar în cca 70% dintre morminte25. O caracteristică definitorie pare
să fie absența completă a pieselor de harnașament dar și a pieselor de echipament militar defensiv26. Din
acest motiv Mircea Ignat a considerat – pe bună dreptate – că avem de-a face cu grupuri ce preferau să
lupte ca pedestrași27. În ce privește asocierile de piese, doar 35% dintre morminte conțin asociate mai
mult de un singur tip de arme, iar trei tipuri de arme se găsesc doar în două cazuri. Situația constatată –
chiar dacă reprezintă neîndoielnic un stadiu al cercetării – prezintă particularități pregnante în raport cu
alte areale învecinate.
De pildă, în grupul vest podolian, din cele 49 de morminte cu arme cunoscute, în o cincime din
ele erau prezente piese de harnașament. Săgețile sunt prezente în cca. 89,9% dintre morminte, lăncile
în 22%, topoarele în 16% din descoperiri, în schimb akinakaii sunt mult mai slab reprezentați (10%)28
comparativ cu zona Moldovei.
Mai spre răsărit, în zona de silvostepă a Niprului Mijlociu, săgețile apar în cca. 77% dintre mor‑
minte, lăncile în cca. 46%, topoarele în 14%, armele de tăiat (akinakai) în 27% dar piesele de harnașament
în 51% dintre descoperiri29. Un contrast evident există și în raport cu situația de la Ferigele, unde cel
puțin o treime din cei înmormântați erau călăreți30.
Mai apropiată de situația constatată de noi este cea din zona grupului Ciumbrud din Transilvania,
unde piesele de harnașament, deși prezente, au o pondere destul de redusă31. Nici aici nu s-au găsit – deo‑
24
25

26
27
28
29
30
31

Această aserțiune se bazează nu atât pe inventar, cât pe ritul funerar nespecific grupărilor nord-pontice.
Trebuie luat în calcul și faptul că o bună parte din descoperirile întâmplătoare de akinakai pot proveni tot din morminte
deranjate sau distruse.
Bine atestate în Scythia nord-pontică, vezi Cernenko 1968; Černenko 2006.
Ignat 2004, p. 8.
Burghardt 2015, p. 143.
Burghardt 2015, p. 143
Borangic, Barbu 2013, p. 25.
Vasiliev 1980, p. 92–93 și p. 97.
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camdată – armuri și echipament militar defensiv. Unii autori au susținut o legătură dintre descoperirile
scitice din Moldova și cele din Transilvania32 în vreme ce alții au pus-o la îndoială33. După unele opinii,
vestigiile de acest tip din Transilvania și Moldova ar fi de atribuit agatârșilor34, ipoteză destul de plauzi‑
bilă din punctul nostru de vedere.
Pe baza acestor date am putea creiona un scenariu, desigur, fără pretenția de a oferi răspunsuri
infailibile unor probleme atât de controversate. Grupările „scitice” sau mai degrabă „agatârse” din zona
Moldovei, prezente îndeosebi în Depresiunea Neamț și Podișul Central Moldovenesc, viețuiau în zone
de pădure și luptau ca pedestrași ușor înarmați cu akinakai și arcuri cu săgeți, dar și cu lănci sau topoare.
Akinakaii par să fi jucat și un anumit rol identitar, judecând după procentul lor mare, dar și după existența
unor exemplare de mici dimensiuni, fără utilitate militară. Descoperiri precum „mormântul de ama‑
zoană” de la Cozia35 ne arată că ipotetic și femeile puteau să ia parte la luptă36. În schimb în zonele sub‑
carpatice, elementele locale par mai puternice. Războinicii de la Bârsești și la Cajvana, deși folosesc și ei
arme și echipamente de tip scitic, se înmormântează în tumuli după cutume distincte.
VI. Considerații finale
Pentru veacurile VII-V î.Hr. influența scitică este extrem de puternică. Prezența mormintelor de
înhumație ne arată limpede existența unor grupări de origine nord pontică în zona Podișului Moldovei
și a Depresiunii Neamțului. Că este vorba de sciți „propriu-ziși” sau mai degrabă de agatârși rămâne o
problemă pe care doar viitoare cercetări o vor putea lămuri satisfăcător. Poate că cercetarea unor monu‑
mente arheologice tumulare precum cele aflate de pildă la Răbâia37 ne-ar putea oferi mai multe răspun‑
suri asupra caracterului acestor populații.
Începând cu jumătatea secolului V î.Hr., mai sigur de la finele acestui veac, se pare că akinakaii ies
din uz în spațiul est-carpatic al României. Nu cunoaștem până acum piese cu o datare mai târzie, situație
care nu se poate explica doar prin prisma stadiului cercetărilor.
Din punctul nostru de vedere, această stare de lucruri s-ar putea datora schimbării situației poli‑
tico-militare din zonă în favoarea populației locale, prin dispariția „enclavei scitice” din Podișul Moldovei
și restrângerea influenței culturale stepice din zonă, pe măsură ce teritoriul carpato-nistrean ajunge sub
stăpânirea geților. Concomitent, apariția regatului odris la sudul Dunării – și mai târziu a Macedoniei –
ar fi putut determinat pe războinicii de la nordul marelui fluviu spre considerarea unor alte modele de
„identitate militară”.
Rămâne ca noi descoperiri, provenite fie ca urmare a unor cercetări arheologice – fie ca urmare a
unor incursiuni prin mai vechile colecții muzeale, să aducă în discuție noi piese, permițându-ne să com‑
pletăm acest tablou preliminar.

32
33
34

35
36
37

Mihăilescu – Bîrliba, Untaru 1970, p. 450; Ignat 2004, p. 5–12;
Iconomu 2010, p. 120.
De pildă Preda 2001, p. 5–14. Ceea ce nu înseamnă, așa cum autorul caută să ne convingă, că râul Maris pomenit de
Herodot ar fi fost localizat neapărat în Moldova și ar fi diferit de Mureș. La urma urmei, Mureșul izvorăște din Carpații
Orientali situați între Transilvania și Moldova, deci tot din „țara agatârșilor”.
Vulpe 1990, p. 46–47 cu bibliografia; vezi și nr. 10 din catalogul akinakai-ilor.
Pentru problema mormintelor de femei cu echipament militar, vezi și Teržan et alii 2011, p. 253–272.
Florescu, Florescu 2012, p. 78.
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ANEXA. Akinakai descoperiți în spațiul
est-carpatic al României
a. Pumnale
1. (Pl. 1/1).
Localitate: Agapia (comună, jud. Neamț); Condițiile descoperirii: piesă descoperită în 1970, cu ocazia ridi‑
cării fundațiilor clădirii atelierului I.M.A. din Agapia, la cca. 1 m adîncime; se semnalează de asemenea cîteva
oase umane pierdute; Context: mormânt de înhumație (?); Descriere: realizat din fier, două tăișuri, gardă cor‑
diformă și mânerul terminat într-o bară transversală; Dimensiuni: L. totală: 20,9 cm; L. lamei:11,8 cm; L. mînerului:
9,1 cm; Greutate: 148,12 g; Încadrare: Grupa II, tip Suseni – Măcișeni (?); Datare: 550–500 î.Hr.; Bibliografie:
Mihăilescu – Bîrliba, Untaru 1971, p. 441–454; Mihăilescu – Bîrliba 1976, p. 115, Tab. 1; Iconomu 1975, p. 56;
Buzdugan 1976, p. 239; Vulpe 1990, p. 41; Topal 2014b, p. 109.
2. (Pl. 1/2).
Localitate: Bîcu (comuna Ipatele, jud. Iași); Condițiile descoperirii: descoperit întîmplător în anul 1935 la sud
de localitate, cu ocazia săpării unei pivnițe pe cotul de deal dintre Valea Humăriei și Valea Babei. Alături de armă
s-a mai găsit un vas ceramic. Context: mormânt de înhumație (?); Descriere:realizat din fier, prezintă mîner ter‑
minat cu o bară transversală de formă lenticulară, gardă de tip cordiform, lamă două tăișuri și carenă; se observă de
asemenea unele renuri pe suprafața lamei; Dimensiuni: L. totală: 37,4 cm; L .corp mîner: 7,5 cm; L. lamă: 24,5; Încadrare:
Grupa II, tip Suseni – Măcișeni, varianta Suseni; Datare: 550–500 î.Hr.; Bibliografie: RAJ Iași I 1984, p. 208;
Nițu 1953, p. 6–7; Iconomu 1975, p. 56; Mihăilescu – Bîrliba 1976, p. 115, Tab. 1; Buzdugan 1976, p. 240; Vulpe
1990, p. 39; Măndescu 2010, Catalog, p. 18; Topal 2014b, p. 109.
3. (Pl. 1/3).
Localitate: Bîrsești (comună, jud. Vrancea); Condițiile descoperirii: descoperit în anul 1956 cu ocazia săpături‑
lor efectuate de S. Morintz în cadrul necropolei tumulare de la „Lacul Dumbrăvii”. Context: mormînt tumular de
incinerație (T7, mormînt 2). Descriere: realizat din fier, prost conservat; lamă cu două tăișuri, gardă cordiformă;
Dimensiuni: L. totală păstrată: 29,7 cm; L. totală estimată: 32 cm; L. lamă: 20 cm; Încadrare: Grupa III, tip Cozia; Datare:
525–400 î.Hr. (?); Bibliografie: Morintz 1959, p. 358; Iconomu 1975, p. 56; Mihăilescu – Bîrliba 1976, p. 115,
Tab. 1; Buzdugan 1976, p. 240; Vulpe 1990, p. 45; Măndescu 2010, Catalog, p. 18–19.
4. (Pl. 1/4).
Localitate: Bîrsești (comună, jud. Vrancea); Condițiile descoperirii: descoperit cu ocazia cercetărilor siste‑
matice efectuate de către S. Morintz în cadrul necropolei tumulare de la „Lacul Dumbrăvii”. Context: mormînt
tumular de incinerație (T13); Descriere: realizat din fier, prost conservat; lamă cu două tăișuri; Dimensiuni:
L. totală: 39 cm; L. lamă: 20 cm; Încadrare: Grupa III, tip Cozia; Datare: 525–400 î.Hr. (?); Bibliografie: Iconomu
1975, p. 56; Mihăilescu – Bîrliba 1976, p. 115, Tab. 1; Buzdugan 1976, p. 240; Vulpe 1990, p. 45; Măndescu 2010,
Catalog, p. 18–19.
5. (Pl. 1/5).
Localitate: Bîrsești (comună, jud. Vrancea); Condițiile descoperirii: descoperit cu ocazia cercetărilor siste‑
matice efectuate de către S. Morintz în cadrul necropolei tumulare de la „Lacul Dumbrăvii”. Context: mormînt
tumular de incinerație (T 25, mormînt 1); Descriere: realizat din fier, prost păstrat; gardă cordiformă, mîner cu
antene, lamă cu două tăișuri; Dimensiuni: L. totală: 31,7 cm; L. lamei: 20,7 cm; Încadrare: Grupa IV, tip Bîrsești;
Datare: 550 – 500 î.Hr.; Bibliografie: Morintz 1961, p. 201–202; Iconomu 1975, p. 56; Buzdugan 1976, p. 240;
Mihăilescu – Bîrliba 1976, p. 115, Tab. 1; Vulpe 1990, p. 53; Măndescu 2010, Catalog, p. 18–19.
6. (Pl. 2/6).
Localitate: Boureni (comuna Moțca, jud. Iași); Condițiile descoperirii: descoperit la marginea drumului ce
merge de la Boureni la Pașcani, cu ocazia săpării unei fântâni în anul 1925; Context: necunoscut; Descriere: rea‑
lizat din fier, bine păstrat; gardă cordiformă, mîner cu bară transversală, lamă cu două tăișuri și nervură mediană;
Dimensiuni:L. totală: 24,9 cm; L. lamă: 13 cm; Încadrare: Grupa II, tip Suseni – Măcișeni, varianta Suseni; Datare:
550–500; Bibliografie: RAJ Iași I 1984, p. 256; Brătianu 1925, p. 417–419; Iconomu 1975, p. 56; Mihăilescu –
Bîrliba 1976, p. 115, Tab. 1; Buzdugan 1976, p. 241; Teodor 2003, p. 138; Vulpe 1990, p. 39; Topal 2014b, p. 108.
7. (Pl. 2/7).
Localitate: Cajvana (comună, jud. Suceava); Condițiile descoperirii: descoperit cu ocazia cercetărilor sistematice
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efectuate de către M. Ignat în cadrul necropolei tumulare de pe „Dealul lui Borodea”; Context: Tumulul 3, M 1;
Descriere: realizat din fier, gardă cordiformă, lamă cu două tăișuri; Dimensiuni: L. totală: 31,5 cm; Încadrare: –
Datare: 650–625 î.Hr.; Bibliografie: Ignat 2006, p. 66; Topal 2014b, p. 104, 108.
8. (Pl. 2/8).
Localitate: Cajvana (comună, jud. Suceava); Condițiile descoperirii: descoperit cu ocazia cercetărilor sistema‑
tice efectuate de către M. Ignat în cadrul necropolei tumulare de pe „Dealul lui Borodea”; Context: Tumului 7,
5a; Descriere: realizat din fier, prost păstrat; gardă cordiformă, lamă cu două tăișuri; Dimensiuni: L. totală estimată:
32,7 cm; L. totală păstrată: 23,5 cm;Încadrare: – Datare: 650–625 î.Hr.; Bibliografie: Ignat 2006, p. 66; Topal 2014b,
p. 104, 108.
9. (Pl. 2/9).
Localitate: Comarna (comună, jud. Iași); Condițiile descoperirii: a fost descoperit cu ocazia desfundării viei
pe culmea dealului Andrieșului, între pîrîurile Comarna și Musteața. S-ar mai fi găsit și cîteva schelete, vîrfuri de
săgeți de bronz și nasturi; Context: mormânt de înhumație (?); Descriere: realizat din fier, păstrat fragmentar;
mîner cu bară transversală ușor arcuită în sus, gardă de tip cordiform, lamă cu două tăișuri și carenă; Dimensiuni:
L.totală păstrată: 19,5 cm; Încadrare: Grupa II, tip Suseni – Măcișeni; Datare: 550–500 î.Hr.; Bibliografie: RAJ Iași
I 1984, p. 88–89; Nițu 1953, p. 8 – 9; Iconomu 1975, p. 56; Buzdugan 1976, p. 241; Vulpe 1990, 39; Măndescu
2010, Catalog, p. 58; Topal 2014b, p. 109.
10. (Pl. 2/10).
Localitate: Cozia, (com. Costuleni, jud. Iași); Condițiile descoperirii: cercetări arheologice A. Lászlo în punc‑
tul „la Costică Aruxandei”; Context: piesa provine dintr-un mormânt; a fost așezată la mâna stângă a unui defunct
de sex feminin; Descriere: realizat din fier, prost conservat; nu știm dacă a avut sau nu două tăișuri; Dimensiuni:
L. totală: 31,5 cm; L. lamă: 18,8 cm; Încadrare: Grupa III, tip Cozia (?); Datare: 525–400 î.Hr. (?); Bibliografie:
Nekrasov 1980, p. 435, 437;Vulpe 1990, p. 46–47; Iconomu 2010, p. 115;
11. (Pl. 2/11).
Localitate: Cozia (com. Costuleni, jud. Iași); Condițiile descoperire: piesa a fost descopertă într-un mormânt
de înhumație, alături de o lance, în punctul Voloaca Mică lângă cimitirul satului, la cca. 20–30 m est de gospo‑
dăria locuitorului A. Goldean; Context: mormânt de înhumație; Descriere: realizat din fier, prost păstrat; lamă
cu două tăișuri; Dimensiuni: L. totală: 34 cm; Încadrare: Grupa III, tip Cozia (?); Datare: 525–400 î.Hr. (?);
Bibliografie: Iconomu 2010, p. 115; Topal 2014b, p. 109.
12. (Pl. 2/12).
Localitate: Cozia (com. Costuleni, jud. Iași); Condițiile descoperire: necunoscut; Context: necunoscut.
Descriere: realizat din fier, prost păstrat; lamă cu două tăișuri; mîner cu antene; Dimensiuni: L. totală: 34 cm;
Încadrare:Grupa IV, tip Nănești; Datare: 550–450 î.Hr.; Bibliografie: Iconomu 2010, p. 116.
13. (Pl. 2/13).
Localitate: Dănești (comună, jud. Vaslui); Condițiile descoperirii: descoperit întîmplător în anul 1960 pe o
pantă de deal la cca. 300 – 400 m nord de sat; Context: necunoscut; Descriere: realizat din fier, mîner cu bară
transversală, lamă cu două tăișuri; Dimensiuni: L. totală: 32 cm38; L. lamă: 20,4 cm; L. mîner și gardă: 11,6 cm; Încadrare:
Grupa I, tip Posmuș (?) după A. Vulpe, mai degrabă tip Găiceana (după D. Topal). Datare: 525 – 475 î.Hr.;
Bibliografie: RAJ Vaslui 1980, p. 102; Buzdugan 1976, p. 243; Buzdugan, Coman 1977, p. 239–240; Vulpe 1990,
p. 25; Topal 2014b, p. 109.
14. (Pl. 2/14).
Localitate: Dumești (comună, jud. Vaslui); Condițiile descoperirii:descoperire izolată (1968) în apropiere de
locul numit „Dealul Coșerului”, 500 m est de marginea satului în timpul lucrărilor agricole;Context: – Descriere:
realizat din fier, bine păstrat; lamă cu două tăișuri, gardă cordiformă; Dimensiuni:L. totală: 30 cm; L. lamă: 19 cm;
Încadrare: Grupa II, tip Suseni – Măcișeni, tip Măcișeni; Datare: 550 – 500 î.Hr; Bibliografie: RAJ Vaslui 1980,
p. 123; Buzdugan 1976, p. 243; Buzdugan, Coman 1977, p. 240; Vulpe 1990, 40; Topal 2014b, p. 109.
15. (Pl. 2/15).
Localitate: Ghindăoani (comuna Băltățești, jud. Neamț); Condițiile descoperirii: descoperit în anul 1968 la
sud-est de sat în zona Dumbrăvicioara, la o adîncime de 15–20 cm; Context: – Descriere: realizat din fier, bine
38

După C. Buzdugan și G. Coman, lungimea totală ar fi de 32,5 cm (1977, p. 239).
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păstrat; gardă cordiformă, lamă cu două tăișuri și nervură mediană, mânerul terminat în bară transversală dreaptă;
Dimensiuni:L. totală: 33,9 cm; L. lamă: 19,8 cm; Încadrare: Grupa II, tip Suseni – Măcișeni, tip Măcișeni; Datare:
550–500 î.Hr.; Bibliografie: Buzdugan 1976, p. 245; Vulpe 1990, 40; Topal 2014b, p. 108.
16. (Pl. 2/16).
Localitate: Hilișeu – Horia (comună, jud. Botoșani); Condițiile descoperirii: descoperit accidental în curtea
școlii generale din Hilișeu, în anul 1960, alături de17 vârfuri de săgeți de bronz și un fragment de vas; Context:
mormânt de înhumație; Descriere: realizat din fier, foarte prost păstrat; prezintă un singur tăiș; mâner terminat
cu o măciulie; Dimensiuni: L. păstrată: 19,8 cm; Încadrare: tip Rădeni; Datare: 600 – 400 î.Hr.; Bibliografie: RAJ
Botoșani I 1976, p. 145; Buzdugan 1976, p. 245; Vulpe 1990, p. 95; Măndescu 2010, Catalog, p. 87.
17. (Pl. 2/17).
Localitate: Ibănești (comună, jud. Botoșani); Condițiile descoperirii: necunoscut, achiziționat de Muzeul
Botoșani în anul 1988; Context: –; Descriere: realizat din fier, prost păstrat; lamă cu două tăișuri; gardă cor‑
diformă; Dimensiuni: L. totală estimată: 35 cm; L. totală păstrată: 19 cm; Încadrare: Grupa II, tip Suseni – Măcișeni, tip
Măcișeni; Datare: 550–500 î.Hr.; Bibliografie: Vulpe 1990, 40.
18. (Pl. 3/18).
Localitate: Măcișeni (comuna Corni, jud. Galați); Condițiile descoperirii: descoperit întîmplător cu ocazia
unor lucrări agricole la cca. 2 km NV de sat, pe partea dreaptă a Văii Gerului, în ogorul lui L. Dumitriu; Context:
– Descriere: realizat din fier, bine conservat; mîner cu bară transversală, gardă de tip cordiform, lamă cu două
tăișuri și nervură mediană; Dimensiuni: L. totală: 28 cm; L. lamă:15,7 cm; Încadrare: Grupa II, tip Suseni – Măcișeni,
tip Măcișeni; Datare: 550–500 î.Hr.; Bibliografie: Palade 1964; Zaharia et alii 1970, p. 325; Buzdugan 1976,
p. 247; Vulpe 1990, p. 40; Teodor 2003, p. 161; Topal 2014b, p. 109.
19. (Pl. 3/19).
Localitate: Mileștii de Sus (comuna Parincea, jud. Bacău); Condițiile descoperirii: piesa a fost descoperită acci‑
dental într-un mormânt localizat pe panta unui deal situat pe malul nordic al pârâului Valea Morii, la o adâncime
de cca. 120 cm. Au fost sesizate două morminte distincte: unul al unui individ cu trăsături gracile (M1) și altul
aparținând unui individ matur (M2); Context: piesa provine din M2, unde a fost găsită alături de un vârf de lance,
mai multe vârfuri de săgeți și pandantive de bronz; Descriere: realizat din fier, prost conservat; lamă cu două
tăișuri, mâner cu antene; Dimensiuni: L. păstrată: 21,3 cm; L. estimată: 26–27 cm; Încadrare: Grupa IV, tip Nănești;
Datare: 550–450 î.Hr.; Bibliografie: Mitrea 1983a, p. 59; Mitrea 1983b; Vulpe 1990, p. 55; Teodor 2003, p. 163;
Măndescu 2010, Catalog, p. 110; Topal 2014b, p. 108.
20. (Pl. 3/20).
Localitate: Mircești (comuna Tăcuta, jud. Vaslui); Condițiile descoperirii: descoperit întîmplător în hotarul
satului în anul 1968; Context: necunoscut; Descriere: realizat din fier; lamă cu două tăișuri; Dimensiuni:L.
: 38 cm; L.lamă: 27,7cm; Încadrare: Grupa I, tip Posmuș (?) după A. Vulpe, mai degrabă tip Găiceana (după
totală
D. Topal); Datare: 525 – 475 î.Hr.; Bibliografie: RAJ Vaslui 1980, p. 243; Buzdugan, Coman 1977, p. 242; Vulpe
1990, p. 26; Topal 2014b, p. 110.
21. (Pl. 3/21).
Localitate: Miroslăvești (comună, jud. Iași); Condițiile descoperirii: descoperit accidental în punctul „Între
Pâraie”, situat la cca. 1,6 km sud-est de sat; Context: necunoscut; Descriere: păstrat fragmentar; gardă cordi‑
formă; lamă cu două tăișuri; mâner cu antene; Dimensiuni:L. totală păstrată: 20 cm; L. totală estimată: 35 cm; Încadrare:
Grupa IV, tip Nănești; Datare: 550–450 î.Hr.; Bibliografie: RAJ Iași I 1984, p. 243; Buzdugan 1976, p. 247;
Buzdugan, Coman 1977, p. 242; Vulpe 1990, p. 55.
22. (Pl. 3/22).
Localitate: Moșna (comună, jud. Iași); Condițiile descoperirii: descoperit în timpul lucrărilor agricole îngră‑
dina locuitorului Nic. I. Andronache alături de cîteva vase ce s-au pierdut; posibil descoperire funerară; Context:
mormânt de înhumație (?); Descriere: realizat din fier, bine păstrat; gardă cordiformă, lamă cu două tăișuri;
Dimensiuni: L. totală: 37,2 cm; L. lamă: 23,4 cm; Încadrare: Grupa II, tip Suseni – Măcișeni, tip Măcișeni; Datare:
550–500 î.Hr.; Bibliografie: RAJ Iași I 1984, p. 253; Iconomu 1983, p. 65–71; Vulpe 1990, 41; Teodor 2003,
p. 164; Măndescu 2010, Catalog, p. 111; Topal 2014b, p. 109.
23. (Pl. 3/23).
Localitate: Nănești (com. Parincea, jud. Bacău); Condițiile descoperirii: piesa a fost găsită întâmplător cu
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ocazia unor lucrări efectuate pe drumul dintre Nănești și Soci; Context: –; Descriere: realizat din fier; gardă cor‑
diformă; lamă cu două tăișuri; mîner cu antene; Dimensiuni: L. păstrată: 25,2 cm; L. estimată: 28 cm; Încadrare: Grupa
IV, tip Nănești; Datare: 550–450 î.Hr.; Bibliografie: Buzdugan 1976, p. 247; Vulpe 1990, p. 54; Măndescu 2010,
Catalog, p. 114.
24. (Pl. 3/24).
Localitate: Petricani (comună, jud. Neamț); Condițiile descoperirii: piesa a fost descoperită în anul 1973 pe
terasa pârâului Topolița; sondajul arheologic subsecvent nu a dus la niciun rezultat; Context: –; Descriere: reali‑
zat din fier, lamă cu două tăișuri; pe una din suprafețele mânerului se observă ornamente animaliere; Dimensiuni:
L. păstrată: 20,5 cm; L. estimată: 30–32 cm; Încadrare: Grupa V, tip Găiceana; Datare: 525 – 475 î.Hr.; Bibliografie:
Mihăilescu – Bîrliba, Untaru 1971, p. 448; Mihăilescu – Bîrliba 1976, p. 115, Tab. 1; Buzdugan 1976, p. 249; Vulpe
1990, p. 59; Măndescu 2010, Catalog, p. 121; Topal 2014b, p. 108.
25. (Pl. 3/25).
Localitate: Poienești (comună, jud. Vaslui); Condiții descoperire: săpături arheologice; Context: mormînt
307 de incinerație; Descriere: lucrat din fier; lamă cu două tăișuri; prost păstrat; Dimensiuni: L. păstrată: 22,8;
Încadrare: Grupa III, tip Cozia; Datare: 525–400 î.Hr. (?); Bibliografie: Vulpe 1990, 46.
26. (Pl. 3/26).
Localitate: Rădeni (comuna Dragomirești, jud. Vaslui); Condițiile descoperirii:descoperit accidental pe Dealul
Morii, situat la nord-est de satul Rădeni; Context: mormînt de înhumație, s-au mai descoperit două vârfuri de
săgeți din bronz de tip scitic și fragmente de vase; Descriere: prost păstrat; lamă curbată, tăiș pe partea exterioară;
Dimensiuni: L. păstrată: 7,7 cm; L. estimată: cca. 21 cm; Încadrare: tip Rădeni; Datare:600 – 400 î.Hr.; Bibliografie:
RAJ Vaslui 1980, p. 116; Buzdugan 1976, p. 249; Mihăilescu – Bîrliba 1976, p. 115, Tab. 1; Vulpe 1990, p. 95;
Măndescu 2010, Catalog, p. 133–134; Topal 2014b, p. 110.
27. (Pl. 3/27).
Localitate: Suseni (comuna Băcani, jud. Vaslui); Condițiile descoperirii: Descoperit întîmplător în anul 1969
cu ocazia unor lucrări agricole în locul numit Saca la vest de sat39. Context: necunoscut; Descriere:realizat din fier,
bine păstrat;lamă cu două tăișuri; gardă cordiformă; Dimensiuni: L. totală: 25,3 cm; L. lamă: 13 cm; Încadrare:Grupa
II, tip Suseni – Măcișeni, varianta Suseni; Datare: 550–500 î.Hr.; Bibliografie: RAJ Vaslui 1980, p. 61; Mihăilescu
– Bîrliba 1976, p. 115, Tab. 1; Măndescu 2010, Catalog, p. 153; Topal 2014b, p. 109.
28. (Pl. 3/28).
Localitate: Văratic (comuna Agapia, jud. Neamț); Condițiile descoperirii:descoperit întîmplător pe versantul
vestic al „Dealului Ciorii”, între pîrîul Duruitoarea și Tirnoasa cu ocazia unor lucrări agricole. Pumnalul ar fi fost
acoperit cu o piesă metalică ce ar fi fost aruncată de către descoperitor. În apropiere la cca. 50 de metri s-ar fi des‑
coperit și o altă piesă – actualmente pierdută; Context: necunoscut; Descriere: realizat din fier; puternic corodat
și oxidat; lamă cu două tăișuri; gardă cordiformă; se observă pe lamă patru șanțuri longitudinale și care se pierd
spre vîrf; Dimensiuni: L. totală: 33,45 cm; L. lamă: 21 cm; Încadrare: Grupa II, tip Suseni – Măcișeni, tip Măcișeni;
Datare: 550–500 î.Hr.; Bibliografie: Palade 1964; Mihăilescu – Bîrliba 1976, p. 115, Tab. 1; Vulpe 1990, 40.
29. (Pl. 3/29).
Localitate: Zăicești (comuna Bălușeni, jud. Botoșani); Condițiile descoperirii: piesa a fost găsită accidental,
cu ocazia lucrărilor la fundația stațiunii experimentale zootehnice din sat, în anul 1962; Context: necunoscut;
Descriere: realizat din fier, bine păstrat; lamă cu două tăișuri; gardă cordiformă; Dimensiuni: L. totală: 39,9 cm;
L. lamă: 28 cm; Încadrare: Grupa III, tip Cozia; Datare: 525–400 î.Hr. (?); Bibliografie: RAJ Botoșani I, 1976,
p. 48; Buzdugan, Coman 1977, p. 242;Vulpe 1990, 44.
30. (Pl. 3/30).
Localitate: Zăicești (comuna Bălușeni, jud. Botoșani); Condițiile descoperirii: pe pantele sudice ale Dealului
Porcului, punctul numit la Steag au fost descoperite trei akinakai și un vârf de lance cu ocazia săpăturilor realizate
pentru o conductă de apă; Context: mormînt (?); Descriere: realizat din fier, slab conservat; L. totală: 27,5 cm;
L. lamă: 19 cm; Încadrare: Grupa III, tip Cozia; Datare: 525–400 î.Hr. (?); Bibliografie: RAJ Botoșani I, 1976,
p. 49; Buzdugan, Coman 1977, p. 242; Iconomu 1975, p. 56; Vulpe 1990, 44–45.

39

Conform RAJ Vaslui 1980, p. 61, descoperirea ar fi localizată pe teritoriul IAS Tomești, comuna Pogana.
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c. Spade.
31. (Pl. 4/31).
Localitate: Bălăbănești (comună, jud. Galați); Condițiile descoperirii: piesă descoperită în anul 1970 în „vatra
satului”. Context: – Descriere: realizat din fier, mîner cu bară transversală, gardă cordiformă, lamă cu două tăișuri
și nervură mediană; Dimensiuni: L. totală: 40 cm40; L. lamă: 25,2 cm; Încadrare: Grupa II, tip Suseni – Măcișeni, tip
Măcișeni; Datare: 550–500 î.Hr.; Bibliografie: Iconomu 1975, p. 56; Buzdugan 1976, p. 240; Buzdugan, Coman
1977, p. 239; Vulpe 1990, p. 40.
32. (Pl. 4/32).
Localitate: Bîrsești (comună, jud. Vrancea); Condițiile descoperirii: descoperit de un sătean cu ocazia răscolirii
T1 din cadrul necropolei tumulare de la „Lacul Dumbrăvii”, situat la 2 km de sat. S-a mai descoperit o aplică de
tolbă, trei vîrfuri de săgeți și cîteva fragmente ceramice. Săpăturile sistematice efectuate ulterior au mai recupe‑
rat cîteva fragmente ceramice și vîrfuri de săgeți. Context: mormînt tumular de incinerație (T1); Descriere:
realizat din fier, prost păstrat; gardă cordiformă, mîner cu antene; lamă cu două tăișuri; Încadrare: Grupa IV, tip
Bîrsești; Dimensiuni: L. totală: 40,2cm; L. lamă: 27,3 cm; Datare: 550 – 500 î.Hr.; Bibliografie: Morintz 1957,
p. 219–220; Iconomu 1975, p. 56; Buzdugan 1976, p. 240; Mihăilescu – Bîrliba 1976, p. 115, Tab. 1; Vulpe 1990,
p. 53; Măndescu 2010, Catalog, p. 18–19.
33. (Pl. 4/33).
Localitate: Buciumeni (comună, jud. Galați); Condițiile descoperirii: descoperire izolată în anul 1963 în hota‑
rul satului, în circumstanțe necunoscute; Context: necunoscut; Descriere: realizat din fier, lamă cu două tăișuri,
gardă cordiformă, prost păstrat; Dimensiuni: L. totală păstrată: 34 cm (original cca. 45–50 cm); L. mînerului 12,8 cm;
Încadrare: Grupa III, tip Cozia; Datare:525–400 î.Hr. (?); Bibliografie: Iconomu 1975, p. 56; Buzdugan 1976,
p. 241; Vulpe 1990, 44; Topal 2014b, p. 110.
34. (Pl. 4/34).
Localitate: Cozia (comuna Costuleni, jud. Iași); Condițiile descoperirii: necunoscut; Context: necunoscut;
Descriere: realizat din fier, bine păstrat;lamă cu două tăișuri, gardă cordiformă; Dimensiuni: L. totală: 49,6 cm /
51 cm; L. lamă: 37,5 cm; Încadrare: Grupa III, tip Cozia; Datare: 525–400 î.Hr. (?); Bibliografie: Vulpe 1990, 44.
35. (Pl. 4/35).
Localitate: Cozia (comuna Costuleni, jud. Iași); Condițiile descoperirii: descoperit întâmplător în anul
1974; Context: necunoscut; Descriere: realizat din fier, gardă cordiformă, lamă cu două tăișuri, mâner cu
antene; Dimensiuni: L. totală: 41,2 cm; L. lamei: 27,1 cm; Încadrare: Grupa IV, tip Nănești; Datare: 550–450 î.Hr.
Bibliografie: Iconomu 1975, p. 55–56; Vulpe 1990, p. 55.
36. (Pl. 5/36).
Localitate: Cristinești (comună, jud. Botoșani); Condițiile descoperirii: Descoperit întîmplător în anul 1966
punctul numit Fânațul Popii la o adîncime de 50 cm alături de oase omenești; Context: mormânt de înhumație
(?); Descriere: realizat din fier, slab păstrat; lamă cu două tăișuri; Dimensiuni: L. păstrată: 43,5 cm; L. estimată: cca.
50 cm; L. lamă: 31, 9 cm; Încadrare: Grupa III, tip Cozia; Datare: 525–400 î.Hr. (?); Bibliografie: RAJ Botoșani
I 1976, p. 97; Zaharia et alii 1970, p. 285;Buzdugan 1976, p. 243; Mihăilescu – Bîrliba 1976, p. 115, Tab. 1; Vulpe
1990, p. 45; Topal 2014b, p. 108.
37. (Pl. 5/37).
Localitate: Cristinești (comună, jud. Botoșani); Condițiile descoperirii: Descoperit întîmplător în anul
1966 punctul numit Fînațul Popii la o adîncime de 50 cm alături de oase omenești; Context: mormânt de
înhumație (?); Descriere: realizat din fier, slab păstrat; lamă cu două tăișuri; Dimensiuni: L. păstrată: 37,55 cm;
L. estimată: cca. 40 cm; L. lamă: 26,5 cm; Încadrare: Grupa III, tip Cozia; Datare: 525–400 î.Hr. (?); Bibliografie:
RAJ Botoșani I 1976, p. 97; Buzdugan 1976, p. 243; Mihăilescu – Bîrliba 1976, p. 115, Tab. 1; Vulpe 1990,
p. 45.
38. (Pl. 5/38).
Localitate: Găiceana (comună, jud. Bacău); Condițiile descoperirii: descoperit întîmplător într-o rîpă situată
în mijlocul satului, în apropierea bisericii; Context: –; Descriere: realizat din fier, bine conservat; mîner cu două
40

După C. Buzdugan și G. Coman (1977, p. 239), piesa ar avea o lungime de doar 37,4 cm, ce ar introduce-o mai degrabă
în categoria pumnalelor.
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antene, în profil circular, terminate în capete de animale fantastice, gardă de tip semi-oval41, lamă cu două tăișuri.
Dimensiuni: L.totală păstrată: 32 cm; L.totală estimată: 45 cm; Încadrare: Grupa V, tip Găiceana; Datare: 525 – 475 î.Hr.;
Bibliografie: Mihăilescu – Bîrliba 1976; Buzdugan 1976, p. 245; Mihăilescu – Bîrliba 1976, p. 115, Tab. 1; Vulpe
1990, p. 58–59; Măndescu 2010, Catalog, p. 79.
39. (Pl. 5/39).
Localitate: Găiceana (comună, jud. Bacău); Condițiile descoperirii: necunoscut; Context: –; Descriere:
realizat din fier, bine conservat; mîner cu bară transversală, gardă cordiformă, lamă cu două tăișuri și nervură
mediană; Dimensiuni: L.totală: 57 cm; L.lamă: 45,5 cm; Încadrare: Grupa III, tip Cozia; Datare: 525–400 î.Hr. (?);
Bibliografie: Căpitanu 1984; Vulpe 1990, p. 44–45.
40. (Pl. 5/40).
Localitate: Gănești (comuna Cavadinești, jud. Galați); Condițiile descoperirii: descoperit întâmplător la mar‑
ginea de est a satului cu ocazia desfundării pământului pentru plantarea viței de vie; Context: -; Descriere: rea‑
lizat din fier; lamă ușor curbată, cu două tăișuri, gardă cordiformă; Dimensiuni: L. totală: 45,8 cm; L. lamă: 32,5 cm;
L. mînerului: 6,7 cm; Încadrare: Grupa II, tip Suseni – Măcișeni, varianta Suseni; Datare: 550–500 î.Hr.; Bibliografie:
Buzdugan 1976, p. 245; Buzdugan, Coman 1977, p. 241; Vulpe 1990, p. 39.
41. (Pl. 6/41).
Localitate: Lichitișeni (comuna Vultureni, jud. Bacău); Condițiile descoperirii: necunoscut; Context: necunos‑
cut; Descriere: realizat din fier, prost conservat; lamă cu două tăișuri; Dimensiuni: L. totală păstrată: 53 cm; L. totală estimată:
60 cm; L. mîner: 13,5 cm; Încadrare: Grupa III, tip Cozia; Datare:525–400 î.Hr. (?); Bibliografie: Vulpe 1990, 44.
42. (Pl. 6/42).
Localitate: Mînzătești (com. Mălușteni, jud. Vaslui); Condițiile descoperirii: piesa a fost descoperită mormânt
de înhumație descoperit accidental în hotarul localității, în punctul numit Sînpetru; Context: mormântul pre‑
zintă dimensiuni de 185 × 70 cm. Pe lângă akinakes, s-au mai găsit și trei vârfuri de săgeți; Descriere: realizat din
fier, prost păstrat; lamă cu două tăișuri; Dimensiuni: L. păstrată: 36,5 cm; L. estimată: 42 cm; Încadrare: Grupa IV, tip
Bîrsești; Datare: 550 – 500 î.Hr.; Bibliografie: RAJ Vaslui 1980, p. 177; Buzdugan 1976, p. 247; Vulpe 1990,
p. 5–54; Măndescu 2010, Catalog, p. 108; Topal 2014b, p. 110.
43. (Pl. 6/43).
Localitate: Poienești (comună, jud. Vaslui); Condițiile descoperirii: săpătură arheologică; Context:„mormântul
– cuptor”. Alături s-au mai descoperit 14 vîrfuri de săgeată; Descriere: realizat din fier; prost păstrat; lamă cu două
tăișuri; Dimensiuni: L. totală: 44,2 cm; L. lamă: 31,7 cm; Încadrare: Grupa III, tip Cozia; Datare: 525–400 î.Hr. (?);
Bibliografie: Vulpe 1990, p. 46.
44. (Pl. 6/44).
Localitate: Vaslui (municipiu, jud. Vaslui); Condițiile descoperirii: descoperit întîmplător în anul 1973 în zona
„Capul Rediului” la sud-vest de oraș; Context: mormînt, la adîncime de 1,50 cm într-un stat galben, nisipos;
alături de oseminte s-au găsit un akinakes și șapte vîrfuri de săgeată triughiulare și o alta la 15–20 m de mormînt;
Descriere: prost păstrat, realizat din fier, lamă cu două tăișuri; Dimensiuni: L. totală estimată: 42 cm; L. păstrată: 38 cm;
Încadrare: Grupa III, tip Cozia; Datare: 525–400 î.Hr. (?); Bibliografie: RAJ Vaslui 1980, p. 255; Vulpe 1990,
46; Măndescu 2010, Catalog, p. 134; Topal 2014b, p. 110.
45. (Pl. 6/45).
Localitate: Zăicești (comuna Bălușeni, jud. Botoșani); Condițiile descoperirii: pe pantele sudice ale Dealului
Porcului, punctul numit la Steag au fost descoperite trei akinakai și un vârf de lance cu ocazia săpăturilor realizate
pentru o conductă de apă; Context: mormînt (?); Descriere: realizat din fier; lamă cu două tăișuri; Dimensiuni:
L. totală: 50,3 cm; Încadrare: Grupa III, tip Cozia; Datare: 525–400 î.Hr. (?); Bibliografie: RAJ Botoșani I 1976,
p. 49; Buzdugan, Coman 1977, p. 242; Mihăilescu – Bîrliba 1976, p. 115, Tab. 1; Vulpe 1990, p. 47.
c. Săbii.
46. (Pl. 6/46).
Localitate: Muncelu de Sus (comuna Mogoșești – Siret, jud. Iași); Condițiile descoperirii: descoperit
41

C. Buzdugan (1976, p. 245), afirmă despre această piesă că ar avea o gardă de tip cordiform cu umerii lobilor ascuțiți, ceea
ce nu corespunde nici cu informațiile și nici cu desenul publicat de V. Mihăilescu Bîrliba pe care l-a preluat.
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întâmplător în anii 1970; Context: –; Descriere:gardă cordiformă, lamă ușor curbată, cu tăișul pe partea inte‑
rioară; mîner în formă de măciulie; Dimensiuni:L. păstrată: 26,3 cm; L. estimată: 40–45 cm; Încadrare: tip Muncelu;
Datare: 500–450 î.Hr.; Bibliografie: Buzdugan 1976, p. 247; Vulpe 1990, p. 95–96.
d. Incerte.
47.
Localitate: Ghermănești (com. Drânceni, jud. Vaslui); Condițiile descoperirii: piesa a fost descoperită în mar‑
ginea de sud-est a satului, într-un mormânt alături de un vas și „câteva” mărgele; Context: mormânt de înhumație;
Descriere: –; Dimensiuni: –; Încadrare: –; Datare: –; Bibliografie: RAJ Vaslui 1980, p. 119;Buzdugan 1976,
p. 276; Vulpe 1990, p. 68.
48.
Localitate: Huși (municipiu, jud. Vaslui); Condițiile descoperirii: piesa a fost descoperită cu ocazia unor lucrări
efectuate în anul 1973 în centrul orașului; Context: mormînt de înhumație; au mai fost găsite de asemenea 14
vârfuri de săgeți și două cute de piatră; Descriere: realizat din fier, prost păstrat; Dimensiuni: –; Încadrare: –;
Datare: –; Bibliografie: RAJ Vaslui 1980, p. 155; Buzdugan 1976, p. 246; Buzdugan, Coman 1977, p. 241–242;
Vulpe 1990, p. 68; Iconomu 2001–2002, p. 276.
49.
Localitate: Huși (municipiu, jud. Vaslui); Condițiile descoperirii: piesa a fost descoperită cu ocazia unor lucrări
efectuate în anul 1973 în centrul orașului; Context: mormînt de înhumație (?); alături de pumnal s-au mai găsit,
două fragmente de pumnal, un ciob de amforă grecească și câteva bucăți mici de fier. Descriere: realizat din fier,
prost păstrat; Dimensiuni: –; Încadrare: –; Datare: –; Bibliografie: RAJ Vaslui 1980, p. 155; Buzdugan 1976,
p. 246; Buzdugan, Coman 1977, p. 241–242; Vulpe 1990, p. 68; Iconomu 2001–2002, p. 276.
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Plansa 1. Akinakai din categoria pumnalelor (aceeași scară): 1. Agapia; 2. Bâcu; 3–5. Bârsești (după A. Vulpe).
Plate 1. Dagger type Akinakai (same scale): 1. Agapia; 2. Bâcu; 3–5. Bârsești (after A. Vulpe).
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Plansa 2. Akinakai din categoria pumnalelor (aceeași scară). 6. Boureni; 7. Cajvana, T3 M1; 8. Cajvana, T7; 9. Comarna;
10–12. Cozia; 13. Dănești; 14. Dumești; 15. Ghindăoani; 16. Hilișeu-Horia; 17. Ibănești (6, 9–10, 13–17 după A. Vulpe; 7–8 după
M. Ignat; 11–12 după C. Iconomu).
Plate 2. Dagger type Akinakai (same scale). 6. Boureni; 7. Cajvana, T3 M1; 8. Cajvana, T7; 9. Comarna; 10–12. Cozia; 13.
Dănești; 14. Dumești; 15. Ghindăoani; 16. Hilișeu-Horia; 17. Ibănești (6, 9–10, 13–17 after A. Vulpe; 7–8 after M. Ignat; 11–12
after C. Iconomu).
— 156 —
https://biblioteca-digitala.ro

AKINAKAI. PUMNALE, SPADE ȘI SĂBII ÎN SPAȚIUL EST-CARPATIC AL ROMÂNIEI (SEC. VII–V î.Hr.)

N

Plansa 3. Akinakai din categoria pumnalelor (aceeași scară). 18. Măcișeni; 19. Mileștii de Sus; 20. Mircești; 21. Miroslăvești;
22. Moșna; 23. Nănești; 24. Petricani; 25. Poienești; 26. Rădeni; 27. Suseni; 28. Văratic; 29–30. Zăicești (după A. Vulpe).
Plate 3. Dagger type Akinakai (same scale). 18. Măcișeni; 19. Mileștii de Sus; 20. Mircești; 21. Miroslăvești; 22. Moșna;
23. Nănești; 24. Petricani; 25. Poienești; 26. Rădeni; 27. Suseni; 28. Văratic; 29–30. Zăicești (after A. Vulpe).
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Plansa 4. Akinakai din categoria spadelor (aceeași scară). 31. Bălăbănești; 32.
Bârsești; 33. Buciumeni; 34–35. Cozia (după A. Vulpe).
Plate 4. Sword type Akinakai (same scale). 31. Bălăbănești; 32. Bârsești; 33. Buciumeni; 34–35. Cozia (after A. Vulpe).
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Plansa 5. Akinakai din categoria spadelor (aceeași scară). 36–37. Cristinești; 38–39. Găiceana; 40. Gănești (după A. Vulpe).
Plate 5. Sword type Akinakai (same scale). 36–37. Cristinești; 38–39. Găiceana; 40. Gănești (after A. Vulpe).
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Plansa 6. Akinakai din categoria spadelor (aceeași scară). 41. Lichitișeni; 42. Mînzătești; 43.
Poienești; 44. Vaslui; 45. Zăicești; Sabie: 46. Muncelu de Sus (după A. Vulpe).
Plate 6. Sword type Akinakai (same scale). 41. Lichitișeni; 42. Mînzătești; 43. Poienești;
44. Vaslui; 45. Zăicești; Scimitar. 46. Muncelu de Sus (after A. Vulpe).
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Plansa 7. Akinakai în spațiul est-carpatic al României.
Plate 7. Akinakai in the East Carpathian area of Rumania.
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Plansa 8. Reprezentări de războinici sciți cu akinakai în arta vremii. 1–2. Pieptenele de aur din tumulul de la Solokha (apud
Piotrovsky 1976); 3. Scenă de pe coiful de paradă de la Perederiyeva Mogila (apud Lebedynsky 2010); 4. Scena de pe o piesă
descoperită de la Kurdzips (apud Sîrbu, Florea 1997).
Plate 8. Depiction of Scythian warriors with Akinakai in ancient art. 1–2. Golden comb from the Solokha tumulus (after
Piotrovsky 1976); 3. Scene from the parade helmet of Perederiyeva Mogila (after Lebedynsky 2010); 4. Scene from the
golden artefact of Kurdzips (after Sîrbu, Florea 1997).
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UN TOPORAȘ CU ARIPIOARE DIN
FORTIFICAȚIA GETICĂ HORODCA MICĂ
OCTAVIAN MUNTEANU*

AN IRON AX WITH WINGS DISCOVERED AT THE GETAE
FORTIFICATION FROM HORODCA MICĂ
Abstract: During the research from the precinct of the
Getae fortification of Horodca Mică (Hâncești District,
Moldova) was discovered a “deposit” of iron objects consisting of 11 pieces. Among them, a special attention
deserves a small Winged ax (Ärmchenbeile) for which we
don’t know yet analogies in the interfluves of the Prut and
Dniester Rivers. It should be noted that there are neither
clear analogies corresponding to this chronological segment
in the entire Carpathian-Danubian-Pontic territory. There
are, however, several copies whose discovery, even uncertain, could, with a sufficient doze of reserve, be chronologically dated to the second stage of the Iron Age. Equally true
is the fact that beyond the discoveries of axes with wings in
uncertain conditions, we have enough cases of discoveries
that can be dated with certainty with the first stage of the
Iron Age (both in the Carpathian-Danubian-Pontic space
and in larger territories). This situation has led to multiple
debates, which often inclined to assign all discoveries of this
kind to the Hallstatt, hypothesis that is being challenged
by the discovery of Horodca Mică. No less discussed is the
functional aspect of this type of artifact, which prompted
us to address this issue through the context of discoveries
made.
Keywords: iron ax (Ärmchenbeile); fortification; weapons; tools; iron age.
Rezumat: În perioada cercetărilor din incinta fortificației

getice Horodca Mică (raionul Hâncești, Moldova) a fost
descoperit un „depozit” de obiecte de fier, constituit din 11
piese. Printre ele, o atenție mai specială o merită un toporaș
cu aripioare (Ärmchenbeile/Winged ax) pentru care nu
cunoaștem deocamdată analogii în spațiul dintre Prut și
Nistru. De luat în seamă că nici pentru teritoriul carpatodanubiano-pontic privit în întregime, analogiile care ar
corespunde segmentului cronologic respectiv nu prea au
fost clar stabilite. Există, totuși, câteva exemplare ale căror
descoperiri, chiar dacă nu oferă certitudini, ar fi putut, cu
o doză suficientă de rezervă, să fie raportate la perioada
celei de a doua epoci a fierului. Tot atât de adevărat este
faptul, că dincolo de descoperirile toporașelor cu aripioare
în condiții incerte, avem suficiente cazuri de descoperiri
care pot fi încadrate foarte sigur în perioada primei epoci
a fierului (atît în spațiul carpato-danubiano-pontic, cît și
în teritorii mai extinse). O astfel de situație a dus la multiple polemici, care, de cele mai multe ori, înclinau spre a
atribui toate descoperirile de acest fel perioadei hallstattiene, constatare contestată de descoperirea de la Horodca
Mică. Nu mai puțin discutat este și aspectul funcțional
al respectivului tip de artefact, ceea ce ne-a determinat să
abordăm acest subiect prin prisma contextului descoperirilor realizate.
Cuvinte-cheie: toporaș de fier cu aripioare
(Ärmchenbeile); fortificație, arme, unelte, epoca fierului.

Introducere
Abordând problema armelor utilizate de comunităţile getice, considerăm oportun să atragem
atenţia asupra unei piese inedite pentru spaţiul pruto-nistrean. Destul de rar întâlnită în siturile spaţiu‑
lui carpato-danubian cert ancorate în perioada celei de a doua epoci a fierului, aceasta, totuşi, este bine
*
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documentată pentru perioada Hallstattiană. Este vorba de un toporaş cu aripioare realizat din fier, des‑
coperit în incinta fortificaţiei Horodca Mică, raionul Hâncești, Republica Moldova. Toporaşul se carac‑
terizează prin suprafaţa plată, având 2 tăişuri uşor arcuite, de dimensiuni diferite şi 2 „spini”/”aripioare”
dispuşi lateral asimetric. Distribuit în special în Europa de Est şi Centrală, acest tip de toporaşe a intrat în
circuitul ştiinţific cu numele de Ärmchenbeile/Winged ax/hache à appendices. Problemele care se contu‑
rează din start, sunt determinate, pe de o parte, de discuţiile purtate în jurul datării acestui tip de piese,
iar pe de altă parte – de funcţionalitatea respectivelor artefacte. Vom stărui asupra posibilităţilor de a
clarifica anumite aspecte legate de problemele ce se încheagă în jurul acestui tip de piese, pornind de la
contextul în care a fost descoperit artefactul din Moldova, coroborând datele cu situaţiile similare din
spaţiul carpato-danubiano-pontic.
Teritoriul şi condiţiile geografice
Dacă vorbim în sens larg, ne vom focaliza atenţia asupra regiunii centrale a codrilor din Republica
Moldova, iar dacă vom îngusta optica, ne vom referi la valea cursului superior al rîului Botna, microzona
în care sunt amplasate fortificaţiile Horodca Mare și Horodca Mică (Fig. 1.12). Regiunea Codrilor este
situată în partea centrală a Republicii Moldova şi este cea mai înaltă din spaţiul pruto-nistrean, înălţimea
absolută de 429,5 m fiind înregistrată lângă satul Bălăneşti. Ea reprezintă un relief cu un grad sporit de
accidentare, adâncimea de fragmentare variind de la 300 m la 100–150 m, în majoritatea peisajelor fiind
de 200–350 m. În partea nordică şi centrală a codrilor, în structura versanţilor predomină depozitele
deluviale cu alunecări de teren vechi, afectate de alunecări contemporane, iar în partea sudică – depozi‑
tele deluviale. Aceste condiții au oferit spațiului o vegetație silvică bogată care este reprezentată de păduri
de foioase de tip central-european şi ocupă o suprafaţă de aproximativ 16% din teritoriu. Regiunea este
fragmentată de văile râurilor Cula, Ichel, Bâc, Botna şi Cogâlnic, dar şi de altele mai mici care se varsă
în râul Prut. Văile râurilor sunt bine conturate şi adânci. Regiunea cuprinde o suprafaţă de 6625,1 km2
şi reprezintă exponentul cel mai estic al Provinciei Central-Europene. Microregiunea care nemijlocit ne
interesează pe noi este fragmentată de râul Botna, care izvorăşte de pe versanţii sudici ai părţii centrale
a Podişului Codrii, la 4 km SV de satul Lozova, în imediata apropiere de satul Horodca Nouă, având
o lungime totală de 152 km. In aval, până la localitatea Sălcuţa, rîul curge in direcţia sud-estică într-o
vale relativ simetrică; de la Sălcuţa, însă, se dirijează spre est – nord-est. Albia majoră este în general de
0,5–1,0 km şi numai în partea inferioară are 2,0–2,5 km, fiind pe alocuri înmlăştinită. Pe cursul superior,
Botna este mult mai îngustă, dar formează o vale bine distinctă, de pe versanții cărora în Botna se varsă
mai multe pâraie.
Siturile getice pe cursul superior al Botnei.
Istoricul cercetării şi date generale.
Existenţa fortificaţiilor de pe cursul superior al rîului Botna a fost menţionată pentru prima dată
în perioada interbelică de către Ştefan Ciobanu1, iar din perioada imediat postbelică, de când s-au între‑
prins periegheze extinse pe întreg teritoriul Moldovei, acestea aveau să intre în circuitul ştiinţific graţie
lui Gheorghe Smirnov şi Tatianei Passek2. Descrieri laconice privind aceste situri le putem găsi în mai
multe publicaţii, însă fără să se fi făcut cercetări de amploare3. Având în vedere slaba studiere a microzo‑
nei, cât şi a întregului spaţiu care gravitează spre Prut, echipa de cercetare de la Universitatea Pedagogică
1
2
3

Ciobanu 1924, 57
Passek 1949, 59; Smirnov 1949, 198–199
Smirnov 1949, 198–199; Passek 1949, 59; Zlatkovskaja, Polevoj 1969, 50; Lapuşnean, Niculiţă, Romanovskaja 1974, 49;
Hîncu 1993, 70
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„Ion Creangă” a decis să acorde o atenţie mai mare acestor situri, începând cu anul 2007 fiind organizate,
mai întâi periegheze, iar apoi şi investigaţii sistematice. Chiar dacă accentul s-a pus pe situl de la Horodca
Mică4, având în vedere conservarea relativ bună a acestuia, cercetări de teren au fost realizate şi în situl
Horodca Mare5.
Fortificaţia Horodca Mică este amplasată pe penultima terasă a râului Botna (pe malul drept al râu‑
lui, altitudinea 269 m), în imediata apropiere a izvoarelor acestuia, pe un promontoriu delimitat de două
râpe ce se află la distanța de circa 700 m direcție sud-vestică de la ultimul rând de case de pe aliniamentul
de est al satului Horodca Nouă (raionul Hînceşti) (Fig. 2, 3.). Promontoriul are forma unui triunghi
cu colțurile tăiate, acoperind o suprafață de circa 1,6 ha (Fig. 4). Dinspre vest râpa este foarte adâncă şi
abruptă, spre nord şi nord-est pantele devenind mai domoale, dar suficient de greu accesibile. Şeaua de
legătură revine părţilor de sud-vest, sud şi sud-est, care au şi fost întărite de locuitorii spaţiului.
Fortificaţia este constituită din câteva elemente defensive: „val” cu şanţ adiacent, escarpă şi bas‑
tion. La limita sud-vestică a promontoriului, având în vedere specificul topografic al spaţiului, a fost talu‑
zată o porţiune de circa 50 m, ceea ce bineînţeles a facilitat efortul de a fortifica spaţiul promontoriului.
Restul spaţiului ocupat de şeaua de legătură a fost fortificat cu val şi şanţ (Fig. 5.1, 2). „Valul” a fost ridicat
în partea de sud şi sud-est a promontoriului şi reprezintă două segmente întrerupte, amplasate sub unghi
de circa 160 de grade, care din exterior capătă o formă suficient de rotunjită, per ansamblu având un
caracter semicircular. Lungimea segmentului fortificat în partea de sud este de 75 m, iar a segmentului
sud-estic este de 45 m. Lăţimea „valului”, aşa cum se vede astăzi6, este relativ omogenă pe segmentul de
vest şi reprezintă 32–33 m, lărgindu-se uşor în partea de joncţiune cu „bastionul” – 35 m. Segmentul de
sud-est este puţin mai îngust, lăţimea lui variind între 25 m (în partea estică) şi 30 m. Înălţimea valului
variază între 5 şi 6,5 m (din vârful valului până la nivelul de călcare din incintă). Şanţul adiacent7 are
lăţimea preponderentă de 12–13 m. Pe anumite porţiuni ea creşte, iar pe alta – se micşorează. Astfel, în
partea vestică a bastionului, în apropiere de acesta, şanţul se îngustează pînă la 10 m, iar în partea opusă
a bastionului – din contra, se lărgeşte până la 15 m. La momentul actual, diferenţa de nivel între vârful
„valului” şi nivelul inferior al şanţului este de 5,2 m.
Spaţiul întrerupt între cele două segmente defensive are o lăţime cuprinsă între 10 şi 13 m. După
toate probabilităţile, anume aici poate fi localizată intrarea în cetăţuie, necesitând, însă, precizări supli‑
mentare. În partea de sud-est a întreruperii (intrării) se ridică un „bastion”, care practic face joncţiune cu
porţiunea vestică a valului (Fig. 6.1). Construcţia bastionului se prezintă, în momentul de faţă, sub forma
unei movile de formă circulară ce are înălţimea de peste 9 m de la nivelul de călcare actual. Diametrul
„bastionului” este de circa 16,5 m. Din partea exterioară bastionul este precedat de şanţ, care în partea de
vest face legătură directă cu şanţul adiacent al segmentului vestic de fortificaţie. Lăţimea şanţului este mai
mică decât în faţa valurilor şi este de 6 m în partea de vest şi 9 m în cea de est.
Fortificaţia Horodca Mare este amplasată pe un promontoriu numit de localnici la Cetate (Fig. 6.2),
delimitat dinspre sud/sud-est şi nord/nord-vest de două râpe adânci cu malurile suficient de abrupte.
Fortificaţia Horodca Mare se află la distanţa de circa 300 m spre nord-vest de fortificaţia Horodca Mică.
Ea este despărţită de aceasta de o râpă adâncă ale cărei pante formează promontoriile La Hultan (pe care
este amplasată cetăţuia Horodca Mică) şi La Cetate, (pe care au fost descoperite vestigiile fortificaţiei
Horodca Mare, Fig. 2). Dinspre nord-est promontoriul are pantele foarte repezi şi se deschide spre valea
râului Botna care îşi are izvoarele în imediata apropiere şi pe care o domină de la o altitudine de circa
60 m, reprezentând un excelent punct fortificat natural. Doar partea dinspre sud-vest este accesibilă, dar
4

5
6
7

Munteanu, Iarmulschi 2007, 279–286; Munteanu et alii 2010; 179–198; Munteanu, Iarmulschi 2013, 269–294;
Munteanu 2013; 311–328.
Munteanu 2015a, 167–182
„Valul”reprezintă urmele a 4 faze consecutive de edificare a sistemului defensiv, Munteanu 2013, 311–328
Aspectul actual al şanţului reflectă parţial ultima fază de amenajare a sistemului defensiv, Munteanu 2013, 311–328
— 165 —
https://biblioteca-digitala.ro

OCTAVIAN MUNTEANU

N

care putea fi uşor fortificată artificial graţie condiţiilor existente. Promontoriul are o suprafaţă destul de
extinsă – circa 22 ha în total, dintre care partea fortificată ocupa circa 6,5 ha, respectiv – 4 ha – (Fig. 7),
fiind orientat cu axa lungă pe direcţia nord-est – sud-vest, iar perieghezele au arătat o prezenţă certă a
urmelor de activitate umană din perioadele eneoliticului, celei de a doua epoci a fierului şi din perioada
medievală.
Şi dacă la Horodca Mică elementele defensive se mai observă şi astăzi cu ochiul liber sub forma
de „valuri” masive de pământ, precedate de şanţuri adânci întretăiate de un solid bastion, la Horodca
Mare incertitudinea este cea care mai planează asupra calificării sitului ca unul cu caracter defensiv.
Incertitudinea este determinată, în mare măsură, de faptul că suprafața actuală a terenului de pe pro‑
montoriul La Cetate (sic!) nu a păstrat urme vizibile care ar confirma respectiva aserțiune. După toate,
faptul se datorează acţiunilor din perioada colectivizării. Pentru a extinde suprafaţa teritoriului inclus
în circuitul agricol, respectiv pentru a facilita accesul în spaţiul promontoriului ce era barat de urmele
sistemului defensiv, „valul” acestuia a fost răsturnat în şanţ, astfel încât astăzi la nivelul actual de călcare
nu pot fi observate cu ochiul liber nici un fel de urme ale acestuia. Totuşi, existenţa fortificaţiilor a fost
fixată atât de către colegii noştri în perioada imediat post-belică, când fuseseră cartate aceste situri (este
adevărat fără localizarea lui exactă), dar mai sunt reţinute şi de memoria localnicilor mai în vârstă. Aceştia
menţionează, că până la colectivizare, în zona fortificaţiei Horodca Mare, puteau fi văzute unele forme
de relief asemănătoare cu cele din spaţiul fortificaţiei Horodca Mică care, după cum menţionasem, sunt
foarte bine conservate.
Aceste informaţii pot fi completate de datele ce se desprind din analiza fotografiilor din satelit
(Fig. 7), dar şi de prospecţiunile geo-magnetice realizate în incinta fortificaţiei. Şi dacă linia/liniile defen‑
sivă (e) ce avea (u) menirea să bareze accesul în zona intra-murală a fortificaţiei nu s-au mai păstrat,
atunci elementele defensive amplasate pe perimetrul malurilor abrupte ale fortificaţiei mai sunt vizibile
şi astăzi. Este adevărat că dimensiunile lor actuale sunt destul de reduse şi nu permit o vizualizare foarte
clară. Totuşi, o examinare mai atentă a teritoriilor de pe buza nordică şi estică a promontoriului poate
oferi repere pentru delimitarea sistemului defensiv, care, pînă la urmă, a fost confirmat şi prin cercetări
de teren8. Până în acest moment au fost studiate prin săpături doar elementele defensive de la limitele
promontoriului care sunt atribuite perioadei getice. Celelalte două linii defensive care barează accesul
dinspre partea deschisă a promontoriului, însă nu au fost studiate, respectiv nu pot fi atribuite cu certitu‑
dine vreunui segment cronologic.
Făcând bilanţul celor prezentate, se conturează următorul tablou. În spaţiul din imediata apropiere
a izvoarelor râului Botna, locuitorii din cea de a două epocă a fierului, au întreprins acţiuni ce necesită
serioase eforturi fizice, intelectuale, dar şi materiale pentru a fortifica două spaţii amplasate la distanţă
relativ mică unul de altul (Fig. 2, 3). Ambele situri oferă vizibilitate perfectă a văii Botnei, care deschide
un culoar larg de circulaţie în zonele de dealuri acoperite cu codri. Totodată, de pe fiecare dintre cele
două cetăţi se vizualizează perfect cealaltă, asigurând posibilităţi de comunicare şi coordonare a acţiu‑
nilor dintre apărătorii acestor fortificaţii. (Fig. 8.1, 2). De menţionat că la poalele fortificaţiei Horodca
Mare, au fost descoperite urmele unei aşezări sincrone, care ocupă estimativ un spaţiu de circa 4 ha şi
care, la moment, nu poate fi studiat din cauza că este plantat cu o livadă de pruni (situaţie care, în general,
compromite starea de conservare a sitului). În preajma siturilor prezentate, este de amintit localizarea
încă a unui şir de puncte cu descoperiri arheologice din perioada Latène. Astfel, doar în microzona satu‑
lui Horodca au fost identificate alte 4 situri getice (Fig. 1.2). Unul a fost semnalat la intrarea dinspre vest
în satul Horodca, pe versantul de dreapta al unui afluent al Botnei. Un al doilea poate fi presupus în par‑
tea centrală a satului unde au fost semnalate sporadice urme de vestigii getice, iar la intrarea dinspre est
în sat au fost identificate vestigii getice ce permit localizarea încă a unui punct. Ceva mai la est, la distanţa
8

Munteanu 2015, 167–182
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de circa 900 m se localizează o altă aşezare getică. De la cuibul de aşezări getice din preajma satului
Horodca, dacă ne îndreptăm privirile în aval, vom observa urmele altor 3 aşezări, care se află în spaţiile
moşiei satului Ulmu. Cel mai apropiat punct în raport cu cele de lângă satul Horodca se află la distanţa de
circa 1 km. În partea opusă a satului (partea de est) au fost identificate alte 2 aşezări getice: una pe malul
drept al Botnei, iar alta pe cel stâng. Aşezarea de pe malul drept este mai apropiată de aşezarea din vestul
satului şi se află la distanţa de circa 2,5 km de ea. Aşezarea de pe malul stâng al Botnei se află la distanţa
de circa 900 m sud-vest de aşezarea de pe malul drept. În preajma satului Văsieni avem fixate alte 2 aşezări
getice: una a fost localizată în partea de vest, la distanţa de 2,5 km de situl sud-estic de la Ulmu, iar în
partea opusă a satului Văsieni, la distanţa de 4,5 km – încă un sit getic. Ultimul element din această salbă
getică a Botnei, se află la distanţa de 1,8 km direcţie sud-estică şi este mai aproape de marginea vestică a
satului Ruseştii Noi. Astfel, de-a lungul Botnei superioare, începând imediat din apropierea fortificaţiei
Horodca Mare, au fost localizate 11 aşezări deschise, 6 dintre ele fiind amplasate pe malul drept al râului,
iar 5 – pe cel stâng. Pentru a încheia prezentarea distribuirii siturilor getice din valea Botnei superioare,
amintim de importantul sit de la Stolniceni9, care, deşi iese un pic din limita spaţiului nominalizat, are
conexiuni directe cu această microzonă, aflându-se la distanţa de doar 4,5 km, mai înspre vest de satul
Văsieni (Fig. 1.2).
Contextul descoperirii: „depozitul” de piese de fier.
Toporaşul cu aripioare pe care îl avem în vizor (Fig. 9.5), a fost descoperit într-un „depozit” de
obiecte de fier în incinta fortificaţiei Horodca Mică (Fig.). Am desemnat descoperirea prin termenul
de „depozit” având în vedere că artefactele au fost descoperite pe o suprafaţă relativ limitată şi prac‑
tic la aceeaşi adâncime, însă, fără să fi fost delimitat vreun complex în care acestea să fi fost amplasate
(Fig. 10.2). „Depozitul” a fost descoperit în Secţiunea nr. II, care a fost amplasată în partea de est a
incintei (Fig. 10.1). În perimetrul acestei secţiuni, care avea mai puţin de 30 m.p., au fost descoperite
urmele a 3 locuinţe (2 adâncite şi 1 de suprafaţă), 2 gropi şi o vatră. Piesele de metal au fost descoperite
în imediata apropiere de locuinţa adâncită (complexul nr. 24), la adâncimea ce varia între 0,24 şi 0,38 m,
în stratul cu multiple fragmente de lut ars, care suprapunea această locuinţă şi reprezintă al doilea nivel
de locuire getică din fortificaţie. De altfel, toate complexele din incintă care au fost descoperite până în
acest moment se raportează la primul nivel de locuire, cel de-al doilea remarcându-se doar prin nume‑
roase vestigii arheologice, printre care predomină ceramica care se atribuie culturii getice. În acest strat a
fost descoperită o buză de amforă cu toartă, care ţine de producţia de Thassos şi se datează cu sec. IV-III
a.Chr.10, reprezentând un reper de datare pentru întreg stratul. Atenţionăm asupra faptului că artefactele
descoperite gravitau în jurul a două pietre ce aveau dimensiunile de 20 × 24 × 14 şi 22 × 32 × 18 cm
(Fig. 10. 1.2). În total au fost descoperite 11 piese.
Catalogul descoperirilor din „depozit” (Fig. 10.2; 9):
Topor cu aripioare (Fig. 9.5) A fost descoperit la adâncimea de 0,24 m, în stratul de sol cenuşiu aso‑
ciat cu multiple fragmente de lut ars şi lipitură. Are formă aplatizată, asimetrică, cu grosimea maximă în
partea centrală – 0,7 cm şi lungimea de 17,5 cm. Lăţimea în partea centrală este de 3,6 cm. Extremităţile
au lăţimi diferite: una – 4,5 cm, iar cealaltă – 3 cm, ambele fiind ascuţite. Tăişurile în ambele extremităţi
sunt uşor curbate. Pe fiecare dintre muchiile piesei, mai aproape de tăişul mic, este dispus câte un spin,
având poziţie asimetrică unul în raport cu celălalt. Un spin se află la distanţa de 10,2 cm de la tăişul mai
lat, iar celălalt – la distanţa de 11,5 de la acelaşi punct. Spinii sunt de formă piramidală, având aceeaşi
9
10

Arnăut, Ursu-Naniu 2008, 31–40; Arnăut, Ursu-Naniu 2011, 281–290
Încadrarea cronologică a fost stabilită cu ajutorul colegei N. Mateevici de la MNAIM, căreia îi mulţumim şi pe această
cale.
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dimensiune la bază (locul legăturii cu muchia piesei), doar că spinul mai îndepărtat de partea mai lată,
este mai lung (1,3 cm) decât celălalt (0,9 cm).
Obiect de fier – călcâi de lance (Fig. 9.7). A fost descoperit la adâncimea de 0,24 m. A fost realizat
dintr-o placă de fier cu grosimea de 0,2–0,3 cm, care a fost răsucită în aşa fel, ca să formeze ceva asemă‑
nător unei pâlnii, capătul îngust fiind închis. După răsucire şi suprapunere, legăturile, se pare, au fost
uniformizate prin batere. Piesa în formă de pâlnie (sau de con) avea lungimea de 10,5 cm, iar deschiderea
gurii avea forma elipsoidală cu dimensiunile de 2,7 × 2,2 cm. Deşi obiectul este supus corodării, starea de
conservare este relativ bună.
Topor cu dulie deschisă/teslă? (Fig. 9.8). A fost descoperit la adâncimea de 0,24 m, în stratul de sol
cenuşiu asociat cu multiple fragmente de lut ars şi lipitură. Obiectul a fost lucrat dintr-o placă de fier cu
grosimea de 0,3–0,4 cm. Una dintre părţi a fost răsucită într-un semi-manşon (manşon deschis), iar cea‑
laltă ascuţită. Dimensiunile spaţiului de înmănușate în partea superioară erau de 5,2 × 1,5 cm. Lăţimea
aripioarelor de înmănușare, privite în plan, nu depăşea 1,6 cm, iar lungimea era de 9 cm (în stânga) şi
de 8,7 cm (în dreapta). Lungimea părţii active (de la limita inferioară a aripioarei până la locul curburii
tăişului) era cuprinsă între 9 cm (în stânga) şi 9,4 cm (în dreapta). Deosebirea lungimilor se crea atât
datorită diferenţei de dimensiuni a aripioarelor, cât şi pe contul unei rotunjiri mai pronunţate în partea
ascuţită din stânga (rezultat al unei acţiuni îndelungate anume cu acel loc?). Lungimea maximă a piesei
era de 17,3 cm, iar lăţimea maximă era de 9,8 cm. Starea de conservare este relativ bună.
Topor cu dulie deschisă/teslă? (Fig. 9.9) A fost descoperit la adâncimea de 0,24 m, în stratul de sol
cenuşiu asociat cu multiple fragmente de lut ars şi lipitură. Obiectul a fost lucrat dintr-o placă de fier
cu grosimea de 0,3–0,4 cm. Una dintre părţi a fost răsucită într-un semi-manşon (manşon deschis), iar
cealaltă ascuţită. Dimensiunile spaţiului de înmănușate erau de 6,1 × 1,5 cm. Lăţimea aripioarelor de
înmănușate, privite în plan, nu depăşea 1,45 cm, iar lungimea era de 7,2 cm (în stânga) şi de 7,6 cm (în
dreaprta). Lungimea părţii active era cuprinsă între 8,5 cm (în stânga) şi 8,2 cm (în dreapta). Lungimea
maximă a piesei era de 17,5 cm, iar lăţimea maximă era de 10,1 cm. Starea de conservare este relativ bună.
Topor cu dulie deschisă/teslă? (Fig. 9.10). A fost descoperit la adâncimea de 0,24 m, în stratul de
sol cenuşiu asociat cu multiple fragmente de lut ars şi lipitură. Obiectul a fost lucrat dintr-o placă de fier
cu grosimea de 0,3–0,4 cm. Una dintre părţi a fost răsucită într-un semi-manşon (manşon deschis), iar
cealaltă ascuţită. Dimensiunile spaţiului de înmănușate erau de 5,2 × 1,5 cm. Lăţimea aripioarelor de
înmănușate, privite în plan, nu depăşea 1,4 cm, iar lungimea era de 6,3 cm (în stânga) şi de 7,6 cm (în
dreapta). Lungimea părţii active era cuprinsă între 7,7 cm (în stânga) şi 6,2 cm (în dreapta). Deosebirea
lungimilor se crea atât datorită diferenţei de dimensiuni a aripioarelor, cât şi pe contul unei rotunjiri
foarte pronunţate în partea ascuţită din stânga (rezultat al unei acţiuni îndelungate anume cu acel loc?).
Lungimea maximă a piesei era de 15,3 cm, iar lăţimea maximă era de 8,5 cm. Starea de conservare este
relativ bună.
Topor cu dulie deschisă/teslă (Fig. 9.11). A fost descoperit la adâncimea de 0,38 m, în stratul de
sol cenuşiu asociat cu multiple fragmente de lut ars şi lipitură. Obiectul a fost lucrat dintr-o placă de
fier cu grosimea de 0,3–0,4 cm. Una dintre părţi a fost răsucită într-un semi-manşon (manşon deschis),
iar cealaltă ascuţită. Dimensiunile spaţiului de înmănușate erau de 5,4 × 1,8 cm. Lăţimea aripioarelor
de înmănușate, privite în plan, nu depăşea 1,4 cm, iar lungimea era de 6 cm (în stânga) şi de 7,2 cm (în
dreapta). Lungimea părţii active era cuprinsă între 6,5 cm (în stânga) şi 5,5 cm (în dreapta). Deosebirea
lungimilor se crea atât datorită diferenţei de dimensiuni a aripioarelor, cât şi pe contul unei rotunjiri
foarte pronunţate în partea ascuţită din dreapta (rezultat al unei acţiuni îndelungate anume cu acel loc?).
Lungimea maximă a piesei era de 12,6 cm, iar lăţimea maximă era de 7 cm. Starea de conservare este
relativ bună.
Seceră (Fig. 9.1). A fost descoperită la adâncimea de 0,24 m, în stratul de sol cenuşiu asociat
cu multiple fragmente de lut ars şi lipitură. Obiectul a fost realizat dintr-o placă de fier a cărei lăţime
— 168 —
https://biblioteca-digitala.ro

UN TOPORAȘ CU ARIPIOARE DIN FORTIFICAȚIA GETICĂ HORODCA MICĂ

N

era cuprinsă între 1,5 şi 3 cm. Grosimea piesei varia de la un capăt la altul, dimensiunea maximă de
1,9 mm fiind înregistrată la mijloc. Extremităţile au fost rupte în antichitate, nelăsând nici un indiciu
despre formă şi dimensiuni. Lungimea fragmentului era de 19,5 cm. Starea de conservare este relativ
bună.
Seceră (Fig. 9.2). A fost descoperită la adâncimea de 0,24 m, în stratul de sol cenuşiu asociat cu
multiple fragmente de lut ars şi lipitură. Obiectul a fost realizat dintr-o placă de fier a cărei lăţime era
cuprinsă între 2 şi 3 mm. Grosimea piesei varia de la un capăt la altul, dimensiunea maximă de 1, 9 mm
fiind înregistrată la mijloc. Una din extremităţi a fost ruptă în antichitate, partea dinspre coadă păstrânduse întreagă. La marginea dinspre coadă secera era dotată cu un spin ce rezulta din îndoirea extremităţii
sub un unghi de aproape 90 grade. Lungimea fragmentului era de 18,7 cm. Starea de conservare este
relativ bună.
Obiect de fier – cuţit? (Fig. 9.4). A fost descoperit la adâncimea de 0,24 m, în stratul de sol cenuşiu
asociat cu multiple fragmente de lut ars şi lipitură. A fost lucrat dintr-o bară aplatizată cu lungimea de
12,9 cm şi lăţimea ce varia între 0,7 cm şi 1,1 cm. O muchie a piesei era ascuţită, iar cealaltă era plată şi
avea grosimea de 1,5–2 mm. Partea mai îngustă a piesei, dinspre mâner, s-a păstrat intactă, pe când cea
opusă a fost ruptă. Marginea întreagă a piesei era răsucită în formă de cerc spre ascuţişul piesei, formând
un spaţiu liber în interior. Starea de conservare este relativ bună.
Obiect de fier – cuţit? (Fig. 9.3). A fost descoperit la adâncimea de 0,24 m, în stratul de sol cenuşiu
asociat cu multiple fragmente de lut ars şi lipitură. Obiectul este practic identic celui descris mai sus deo‑
sebindu-se prin lungime – 19,3 cm.
Străpungător (Fig. 9.6). A fost descoperit la adâncimea de de 0,32 m, în stratul de sol cenuşiu aso‑
ciat cu multiple fragmente de lut ars şi lipitură. Reprezintă un obiect lucrat dintr-o bară de formă rectan‑
gulară, ale cărei grosime scade de la mijloc spre extremităţi. Are secţiunea rectangulară, cu dimensiunile
de 0,5 × 0,5 cm în cel mai gros loc. La extremităţi piesa este ascuţită. Starea de conservare este relativ
bună.
Analogii, cronologie şi funcţionalitate
Analogii. Toporaşele cu aripioare (Ärmchenbeile), de tipul celui descoperit la Horodca Mică,
dar realizate din bronz, apar începând cu mileniul II a.Chr. După toate, mai întâi ele au fost produse în
Anatolia, după care s-au răspândit treptat spre Europa de sud-est, iar în timpul epocii bronzului târziu
ajunseră să circule până în zona peninsulei Iberice, dar şi departe în direcţie estică11. Începând cu epoca
fierului, toporaşele cu aripioare sunt transpuse în noul metal valorificat, fiind răspândite preponderent în
Europa Centrală, de Sud şi de Est. O excelentă lucrare, special dedicată respectivelor artefacte, scrisă încă
în anii 90 ai secolului XX, dar actuală şi astăzi, a oferit o imagine detaliată a genezei acestora12.
Focalizându-ne atenţia la spaţii mai înguste ale arealului de circulaţie a respectivelor piese (por‑
nind, evident, de la descoperirea prezentată), constatăm existenţa unei singure piese asemănătoare (şi
doar parţial) în tot spaţiul carpato-danubiano-pontic. Este vorba de un exemplar descoperit la Sebeş,
datat cu perioada secolelor VIII-VII a. Chr13. Aceste exemplare de topoare poate fi atribuit tipului III2.
A,2 după Wesse. Deosebirea esenţială în raport cu alte piese asemănătoare din spaţiul nostru, rezidă în
amplasarea asimetrică a spinilor în comparaţie cu simetria întâlnită la toate celelalte exemplare cunos‑
cute până acum. Făcând, însă, abstracţie de amplasarea spinilor, similitudini pot fi observate în mai multe
puncte din spaţiile limitrofe, fără să fi fost cunoscut, până la moment, vreun exemplar în spaţiul Prutonistrean. În dreapta Prutului, pe teritoriul României actuale au fost descoperite 15 exemplare (Fig. 1.1):
11
12
13

Wessse 1990, 9
Wesse 1990
Ursuţiu 2001, 10, fig. 2/4
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la Bîrlad, jud. Vaslui14 – 2 exemplare; Cernatu de Sus, jud. Covasna15 – 1 exemplar; Insula Banului, jud.
Mehedinţi16 – 1 exemplar; Teleac, jud. Alba17 – 1 exemplar; Popeşti-Nucet18 – 1 exemplar; Cetăţuia19 1
– exemplar; Ferigile 20 – 1 exemplar; Şomartin21–1 exemplar; Vinţu de Jos22 – 1 exemplar; Buneşti, jud.
Vaslui23 – 1 exemplar; Sebeş24 – 1 exemplar; Şimleul Silvaniei-observator25; Coţofenii din Dos „Dealul
Jidovilor”, jud. Dolj26 – 2 exemplare şi 1 exemplar la Coldău, jud. Bistriţa-Năsăud27.
Pe teritoriul Ucrainei sunt cunoscute mai bine de 16 puncte cu descoperiri: la Peribecăuţi,28,
Starşa Mogila29; Malaja Ofirna30; Aksiutintsy31; Ciajkino,32; Goroşkov33; Kuzina gora Lukasovka,34;
Popovki35; Subbotov36; Muzeul din Charcov etc. 37, iar extinderea arealului se produce mai departe
spre est, pe teritoriul Rusiei: Ciastye kurgany, Voronej38, Kursk şi L’gov na Sejme,39; Marica40; Stanicy
Mekenskoj41. Este interesant, în contextul analogiilor menţionate, de urmărit corelaţia cronologică a pie‑
selor din diferite spaţii limitrofe pentru a le vedea traiectoria.
Cronologie. După cum am menţionat, majoritatea pieselor cunoscute au fost atribuite de specialişti
primei epoci a fierului. Astfel, datarea tumulului de la Peribecăuţi, (în care a fost descoperită una dintre
piesele de pe teritoriul ucrainean), realizată de către autorii investigaţiei în baza unor artefacte bine datate
– în baza săgeţilor, vârfurilor de suliţe, topoarelor de luptă etc. – se raportează la prima jumătate a sec. VI
a. Chr, nedepăşind mijlocul acestuia.42 Aceeaşi situaţie este atestată şi în cazul multora dintre descoperirile
realizate în celelalte puncte de pe teritoriul ucrainean43. Încadrări cronologice similare au fost propuse şi
pentru majoritatea pieselor descoperite pe teritoriul României. La Cernatu, care este o aşezare din epoca
Hallstattiană, toporaşul cu aripioare a fost descoperit într-o locuinţă adâncită, datată cu HaB44. Din ace‑
eaşi perioadă datează exemplarul descoperit în complex cu ceramică exclusiv canelată la Insula Banului45.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Petrescu-Dâmboviţă 1958, p. 61, fig. 2/1–2 şi 4/1–2; Boroffka 1987, fig. 1/3,4.
Szekeley 1966a, 24, fig9.6 p. Szekeley 1966, p. 209–221; Boroffka 1987, fig. 3/4
Morintz, Roman 1969, p. 393–423, fig. 7/12; Boroffka 1987, fig. 4/7.
Horedt 1964, p. 125, 18; Berciu, Popa 1965, p. 76,79, 89, fig. 2, 3–5; Boroffka 1987, fig. 8/5
Szekeley 1966, 209–221, fig. 5/4; Vulpe 1957, p. 230, fig. 19/1; Vulpe 1965, p. 119, fig. 6/12
Muscă 1982, 53–58; Boroffka 1987, fig. 4/2.
Vulpe 1967, p. 64, 118, fig., 19/6
Petrescu-Dâmboviţa 1977, p. 146; Boroffka 1987, fig. 7/8.
Popa, Berciu 1964, p. 93, fig. 1/6
Bazarciuc 1983, p. 249–273, fig. 1, 2.
Vasiliev et alii 1991, p. 50, Ursuţiu 2001, 9, fig. 2/4; Ursuţiu 2002, 58, pl. CXXX/4.
Sana, Bejinariu 2011, 112, fig. 2/14
Zirra 1994, p. 71–90
Vlassa 1982, p. 65, fig. 1,1; 2,1; 3,1; Boroffka 1987, fig. 4/3.
Smirnova 1979, p. 37–67
Ilijnskaja 1968, p. 154–155, tabl. III, 1,2
Petrovslka 1968, p. 169, fig. 4, 6
Shramko 1961, 89, fig. 11/3
Shramko 1961, 89, fig. 11/1; Shramko 1973, p. 152, fig. 5/1
Melnikovskaja 1967, p. 57; fig. 21/4
Alihova, fig.6.6; Melnikovskaja 1957, p. 36, fig. 10/15; Melnikovskaja 1967, p. 57, fig. 23/7
Sramko 1961, p. 89, fig. 11,2
Grakov, Terenojkin 1958, p. 175, fig. II/3.
Shramko 1963, p. 43–44, fig. I/14.
Zamjatnin, 1946, p. 30, fig. 16/2.
Alichova, p. 113, Alichova 1962, p. 98 şi fig. 6,6.
Puzikova, SA, 1978, p. 194. fig. 6/18;
Krupnov, Merpert, 1963, p. 29. Fig. 12,3.
Smirnova 1979, p. 62.
Ilijnskaja 1968, p. 154–155, tabl. III, 1,2; Petrovs’ka 1968, p. 169, fig. 4, 6.
Szekeley 1966, p. 209–221, László 1975, p. 24.
László 1975, p. 25
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Unei faze ulterioare a fost atribuită descoperirea din aşezarea hallsttatiană de la Teleac –HaC, sau mai larg
HaB3/C46. Şi alte descoperiri cum sunt cele de la Trestiana-Bârlad47, Popeşti-Nucet48, Ferigile49, Vinţu de
Jos50 au fost datate cu perioada primei epoci a fierului. Totodată, este important de menţionat că topo‑
raşele de fier cu aripioare de pe teritoriul actual al României sunt contemporane cu piesele similare din
Grecia, iar asemănările cu exemplarele descoperite pe teritoriul Europei Centrale şi de Est, ar reflecta, mai
degrabă, o etapă succesivă de evoluţie.
Dincolo de multiplele asemănări (şi tipologice şi cronologice), există, totuşi, anumite discrepanţe,
cele cronologice fiind destul de pronunţate. Astfel, trei exemplare descoperite pe teritoriul României au
fost atribuite, de către autorii descoperirilor, perioadei secolelor IV-III a.Chr. Este vorba de 1 exemplar
descoperit în cetatea geto-dacică de la Buneşti, jud. Vaslui, unde a fost atestat un singur orizont cultural
care a fost datat de autori pe baza ceramicii de import cu perioada sec. IV-II a. Chr51. Însăşi toporaşul a
apărut în context cu artefacte bine încadrate cronologic: monede de tip Huşi-Vovrieşti, 1 fibulă de argint
de tip tracic cu arcul faţetat52, vârf de lance cu analogii la Botoşana53; buterolă de spadă celtică – Latène
B2 cu analogii în Transilvania54. Alte 2 exemplare au fost descoperite tot într-o aşezare fortificată, de data
aceasta în judeţul Dolj, la Coţofenii din Dos „Dealul Jidovilor”55. Cu părere de rău, contextul descoperi‑
rilor nu ne este cunoscut: piesa întreagă a fost descoperită în pământul de aruncătură, iar despre cea frag‑
mentară autorii cercetărilor nu au oferit detalii. Există un indiciu cronologic, totuşi, pentru întreg situl,
care cu certitudine nu a păstrat urme din perioada hallsttatiană şi care este datat de autor cu sec. IV-III
a.Chr.56. Cu toate acestea, trebuie de remarcat, că atribuirea acestor descoperiri epocii Latène nu prea a
fost îmbrăţişată o perioadă destul de îndelungată, făcându-se trimiteri la descoperirile din regiunile înve‑
cinate. Chiar şi descoperirile de la Buneşti erau văzute sincrone cu cele descoperite mai devreme, supra‑
vieţuind perioada tradiţională de circulaţie (evident, au existat şi cercetătorii care acceptau posibilitatea
circulaţiei pieselor inclusiv în sec. IV a.Chr.57).
Doar odată cu investigaţiile de la Coţofenii din Dos, s-a admis că aceste tipuri de piese, pentru
arealul carpato-danubiano-pontic, ar putea să aibă o viaţă mai îndelungată58. Astfel, aceste 3 exemplare
de toporaşe rămâneau a fi privite, mai degrabă, ca o excepţie, circulaţia lor fiind considerată a fi legată de
prima epocă a fierului. Vom vedea mai jos, că este vorba de acea excepţie, care, de fapt, confirmă regula.
Contextul în care a fost descoperită noua piesă de acest gen la Horodca Mică, vine cu argumente supli‑
mentare în favoarea circulaţiei destul de târzii a acestor artefacte. Astfel, revenind la descoperirea de la
Horodca Mică, respectiv la încadrarea ei cronologică, trebuie luate în seamă câteva momente. În primul
rând, atenţionăm asupra faptului că observaţiile stratigrafice plasează depozitul pe care îl prezentăm în
stratul care se remarcă prin uniformitatea vestigiilor arheologice. Ceramica recoltată din acest strat este
în exclusivitate de factură getică. Fragmente care ar fi putut să fie raportate la orizontul hallsttatian deo‑
camdată nu au fost depistate în incinta sitului. Mai mult, în acest strat a fost depistată o buză de amforă
cu toartă, care ţine de producţia de Thassos şi se datează cu răscrucea secolelor IV-III a.Chr. Nu ar con‑
trazice acest interval cronologic nici celelalte piese din depozitul de la Horodca. Astfel, avem un şir de
46
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indicii care demonstrează (cu o mare probabilitate, totuși, având în vedere caracterul parţial al cercetă‑
rilor), că „depozitul” în care a fost descoperit toporaşul cu aripioare, respectiv şi piesa propriu-zisă, se
datează cu a doua epocă a fierului.
Ceea ce e bine să nu teacă neobservat, e că piesele care se atribuie perioadei Hallstatt-ului, sunt con‑
centrate preponderent în interiorul arcului carpatic, iar cele care pot fi atribuite celei de a doua epoci a fie‑
rului – sunt în afara arcului. Practic toate siturile din afara arcului carpatic fie sunt fortificaţii getice sigure
(Horodca, Buneşti, Coţofenii din Dos), fie fortificaţii care au funcţionat şi în perioada getică: Popeşti,
Orbeasca. Excepţie face descoperirea de la Bârlad, unde toporaşul a fost descoperit, conform datelor pre‑
zentate, într-un depozit de obiecte de bronz, dar informaţia se prezintă ca una nu chiar foarte sigură.
Funcţionalitate. În privinţa funcţionalităţii acestui tip de artefacte s-au expus diferite opinii, inclu‑
zându-le, în fond, fie la categoria uneltelor, fie la acea a armelor. Suntem absolut conştienţi de faptul că
încercările de a întrevedea funcţionalitatea acestui tip de artefact (de altfel ca a multor altora) sunt în
aceeaşi măsură importante, dar şi riscante, deseori chiar speculative. Rar când pot fi adunaţi suficienţi
indici pentru a oferi argumentele necesare şi convingătoare ce ar sprijini cu certitudine o ipoteză sau alta.
Bineînţeles, că de la regiune la regiune, funcţionalitatea nu neapărat ar fi trebuit să fi fost aceeaşi, contând
o sumedenie de factori şi contexte ale descoperirii. Vom atenţiona la câteva momente, care, în viziunea
noastră, ar putea fi luate în calcul când încercăm să desluşim funcţionalitatea piesei pe care am prezentato, chiar dacă acestea nu sunt suficiente pentru a veni cu afirmaţii tranşante. Totuşi, consider că suntem
justificaţi să ne punem anumite întrebări şi să căutăm răspunsuri la ele pentru a oferi raţionamentele
necesare aprecierii funcţionalităţii piesei de la Horodca Mică, chiar dacă vom fi puşi în situaţia de a ne
limita doar la unele constatări de evidenţă ce ar putea fi utile mai mult pentru viitor, decât la moment.
Vom porni de la observaţia că descoperirea toporaşului cu aripioare de la Horodca s-a realizat întro fortificaţie getică. De altfel, şi celelalte exemplare descoperite în spaţiul carpato-danubino-pontic care
pot fi raportate la a doua epocă a fierului, au fost descoperite tot în situri fortificate. La o primă vedere,
am putea să legăm funcţionalitatea sitului de cea a artefactului, doar că ar fi foarte simplist să ne rezumăm
doar la această constatare. În primul rând, e pentru că toporaşul a fost descoperit în asociere cu alte piese
care cu siguranţă nu au atribuţie la activităţi militare (cu excepţia călcâiului de lance), ci mai curând sunt
în legătură cu activităţi de producţie. În al doilea rând, „depozitul” a fost descoperit în preajma unei con‑
centraţii de structuri locative, care, din start, ar putea sugera un arsenal de unelte utilizate de către deţină‑
torii acestor locuinţe. În acest sens am putea iniţia şi o discuţie mai largă cu privire la caracterul fortifica‑
ţiilor getice şi la ocupaţiile celor ce locuiau în incinta acesteia, care, într-un final, ar înclina mai mult spre
caracterul non-militar al pieselor descoperite. În al treilea rând, pornind de la particularităţile sistemului
defensiv, care a solicitat o foarte mare cantitate de material lemnos, am putea să fim tentaţi să vedem în
această piesă o unealtă de tâmplărie atât de necesară în procesul edificării construcţiei de apărare. Totuşi,
aceste observaţii, care ne fac să vedem în acest toporaş mai mult o unealtă decât o armă, vin în paralel cu
altele, care, totuşi, ne determină să fim suficient de prudenţi. Astfel, o întrebare care generează răspunsuri
contradictorii, ar fi determinată de raţionamentele proiectării a două capete funcţionale. Şi într-adevăr,
de ce oare, ne întrebăm, ar fi necesare ambele capete active, care (atenţie!) au dimensiuni diferite? Cu
siguranţă, conceptualizarea piesei avea o logică, pe care noi, din varii motive, nu tot timpul o putem recon‑
stitui cu certitudine (aventurându-ne, totuşi, să avansăm anumite presupuneri). Dacă ar fi vorba de o
unealtă cu caracter agricol (sau cu orice destinaţie de prelucrare a solului – săpat, scobit etc.), ar fi mai greu
explicabilă necesitatea celui de al doilea tăiş, mai ales în contextul modului de prindere a uneltei în coadă
(Fig. 11.1). Dacă am admite că este un instrument de tâmplărie, am putea oare accepta ideea că cele două
capete active au fost prevăzute pentru a oferi eficienţă în realizarea unor operaţii diferite, în dependenţă
de dimensiunile suprafeţei de lucru? Posibil. Nu excludem. Însă, dacă încercăm să stabilim modul de
înmănușate a piesei, observăm că nu prea rămîne loc de manevră pentru a efectua operaţii cu capătul mai
mic (Fig. 11.2). Astfel, distanţa de la spin pînă la vârful tăişului de dimensiuni mai reduse este mai mică de
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5 cm, ceea ce odată cu înmănuşarea piesei, practic, nu ar permite o acţiune eficientă în calitate de unealtă
(utilizarea sub unghi devenind aproape imposibilă). Totodată, înmănuşarea lasă loc anumitor acţiuni efi‑
ciente şi cu acest capăt, dacă admitem că artefactul ar fi fost folosit pentru lovire, ceea ce în calitate de armă
pare să fie logic (în lupta corp la corp, o armă a cărei ambele părţi sunt active este mai eficientă).
Astfel, dacă operăm cu modalităţile de a fixa piesa de mâner, pe care le desluşim astăzi şi care,
totuşi, ar putea să nu fie unicele (şi nici cele pe care le-au aplicat producătorii/utilizatorii lor), vom
observa că aceeaşi piesă poate fi folosită atât în calitate de unealtă (atât agricolă, cât şi meşteşugărească),
cât şi în calitate de armă. În acest sens, dispunerea asimetrică a „spinilor”, ar putea să fie interpretată ca
măsură necesară pentru a oferi siguranţa unei înmănuşări în care unghiul dintre mâner şi piesă să fie
optimal pentru a fi folosit în calitate de armă de lovire în lupta corp la corp. În acest mod, constatăm că
respectivul tip de artefact, ar putea, teoretic, să fi fost utilizată atât în calitate de unealtă, cât şi în calitate
de armă. Respectiv, lipsa unor date contextuale suplimentare, nu ne poate oferi certitudini pentru afir‑
maţii tranșante, ba din contra, lasă loc pentru ipoteze diverse, niciuna dintre ele neavând capacitatea să
infirme posibilitatea ca piesa să aibă funcţionalitate multiplă, în dependenţă de necesităţile aplicării, aşa
cum de-a lungul timpului, în cele mai diverse spaţii, anumite categorii sociale utilizau pe timp de opera‑
ţiuni militare uneltele care în alte condiţii erau folosite în procese de producţie, fie agricolă, fie meşteşu‑
gărească. Şi aş mai atrage atenţia la combinaţiile care se observă în mai multe dintre descoperirile în care
s-au regăsit astfel de artefacte cum este cel de la Horodca: topor cu aripioare, seceră şi daltă/străpungă‑
tor. S-ar putea să nu fie o întâmplare, dar până a fi stabilite anumite conexiuni mai sigure şi poate chiar o
legitate, sunt necesare investigaţii suplimentare.
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Fig. 1. 1 – Descoperirile de toporaşe cu aripioare în spaţiul carpato-danubiano-pontic. Culoare roşie – din perioada Halstattului; cu albastru – din a doua epocă a fierului; 2 – Microzona cursului superior al rîului Botna cu amplasarea siturilor getice.
(www.geoportal.md). 1 – Horodca Mare; 2 – Horodca Mică; 3 – aşezare Horodca; 4 – Horodca VI; 5 – Horodca sat; 6 –
Horodca sud; 7 – Ulmu III; 8 – Ulmu IV;9 – Ulmu VII; 10 – Ulmu V; 11 – Văsieni II; 12 – Văsieni V; 13 – Ruseştii Noi IV;
14 – Stolniceni.
Fig. 1. 1 – The findings of winged axes in the Carpathian-Danubian-Pontic territory. Red - during Halstatt's; blue - the second
Iron Age; 2 – The micro zone of the Botna river upper course indicating the site’s location (www.geoportal.md). 1 – Horodca
Mare; 2 – Horodca Mică; 3 – aşezare Horodca; 4 – Horodca VI; 5 – Horodca sat; 6 – Horodca sud; 7 – Ulmu III; 8 – Ulmu
IV;9 – Ulmu VII; 10 – Ulmu V; 11 – Văsieni II; 12 – Văsieni V; 13 – Ruseştii Noi IV; 14 – Stolniceni.
— 175 —
https://biblioteca-digitala.ro

OCTAVIAN MUNTEANU

N
Fig. 2. Ortofotoplan
cu amplasarea
fortificaţiilor
Horodca Mare şi
Horodca Mică.
Vedere dinspre
vest. (Google
Earht+PRO).
Fig. 2. Fortifications
location Horodca
Mare and
Horodca Mică.
Orthophotomap.
View from the
west. (Google
Earth + PRO).

Fig.3. Vedere
asupra fortificaţiilor
Horodca Mare şi
Horodca Mică.
Vedere dinspre sud.
Fig.3. View of
the fortifications
Horodca Mare and
Horodca Mică. View
from the South.

Fig. 4. Ortofotoplan
cu amplasarea
fortificaţiei Horodca
Mică (www.
geoportal.md)
Fig. 4. The location
fortification
Horodca Mică.
Orthophotomap
(www.geoportal.md)
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Fig. 5. Horodca Mică. Vedere asupra sistemului defensiv dinspre incintă: 1 – partea sud-estică; 2 – partea sudică.
Fig. 5. Horodca Mică. View of the defensive system, from its inner area: 1 - South-East; 2 - the southern part.

Fig. 6. Horodca Mică. 1 – Vedere asupra bastionului dinspre zona extra-muros;
2 - Horodca Mare. Vedere asupra promontoriului dinspre nord-est.
Fig. 6. Horodca Mică. 1 – view of the bastion from the extra-muros; 2 Horodca Mare. View of the headland from the North-East.

Fig. 7. Horodca Mare. Ortofotoplan. Localizarea posibilelor sisteme defensive. (Google Earht+PRO).
Fig. 7. Horodca Mare. Location of the potential defensive systems. Orthophotomap. (Google Earht + PRO).

Fig. 8. 1 – Vedere asupra promontoriului La Cetate (Horodca Mare) de pe promontoriul La Hultan (Horodca Mică)
2 – Vedere asupra promontoriului La Cetate (Horodca Mare) de pe promontoriul La Hultan (Horodca Mică)
Fig. 8. 1 – View of the promontory The Citadel (Horodca Mare) from the promontory La Hultan (Horodca Mică);
2 – View of the promontory At Hultan (Horodca Mică) from the promontory The Citadel (Horodca Mare).
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Fig. 9. Piesele descoperite în „depozitul” de la Horodca Mare.
Fig. 9. The pieces discovered in the "depot" from Horodca Mare.
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Fig. 10. Horodca Mică. 1 – Secţiunea II: plan şi profil cu indicarea locului de identificare a “depozitului”. 2 – Locurile
descoperirilor în “depozit”.
Fig. 10. Horodca Mică. 1 –Section II: plan and profile. Location of the “depot”; Fixing discoveries in the “depot”.
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Fig. 11. Modalităţi de fixare a toporului în coadă.
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ARMELE ÎNCOVOIATE ALE DACILOR LA
ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL II-lea p. CHR.
O PERSPECTIVĂ EXPERIMENTALĂ
MARIUS BARBU*, CĂTĂLIN BORANGIC**

BENT DACIAN WEAPONS AT THE BEGINNING OF THE 2nd
CENTURY A.D. AN EXPERIMENTAL PERSPECTIVE
Abstract: The curved weapons used by dacian warriors
to the end of the existence of Dacian Kingdom, marked forever the identity of this nation in the eyes of history.This
study aims to bring into attention a less usual approach
in Romanian historiography, by conducting experiments
meant to reveal the ways of using the curved weapons, their
advantages and disadvantages against Roman defensive
military equipment.Thus, through reenactors they were
tested, by turn, different types of billhooks and curved
swords, exact replicas of antique Dacian artifacts.
Keywords: experimental archaeology, curved sword,
pruning knife, military equipement, fighting techniques.
Rezumat: Armele curbate utilizate de războinicii daci

spre finalul existenței Regatului Dac au devenit un etalon
identitar în imaginarul colectiv legat de populațiile nord
dunărene.
Acest studiu dorește să aducă în atenție o abordare mai
puțin uzuală în istoriografia românească, prin efectuarea
unor experimente, care să evidențieze modalitățile de utilizare a armelor curbe, avantajele și dezavantajele acestora
împotriva echipamentelor defensive romane.
Astfel, prin intermediul unor reenactori, au fost testate pe
rând diverse tipuri de cosoare și săbii curbate, replici fidele
ale unor artefacte de epocă dacică.
Cuvinte-cheie: arheologie experimentală, sabie curbă,
cosoare, echipament militar, tehnici de luptă.

MARIUS BARBU, CĂTĂLIN BORANGIC

Primul deceniu al secolului al II-lea p. Chr. a captat atenția Antichității, prin războaiele în urma
cărora Imperiul Roman a cucerit și transformat, cu mari eforturi militare, Regatul Dac în provincie
romană. Cu acest prilej, lumea romană, și nu numai, a aflat lucruri noi despre barbarii din nordul Dunării,
la acest demers contribuind atât mărturiile soldaților care luptaseră în Dacia cât și monumentele publice
ridicate în cinstea victoriei romane, textele scrise sau circulația monedelor emise cu această ocazie. Toate
aceste manifestări au ca mijloc de identificare a dacilor armele încovoiate, element ce a fosilizat în imagi‑
narul colectiv legătura dintre daci și aceste tipuri de lame.
Dincolo de faimă, exagerări ori legende, se extrage din acest imaginar ideea că războinicii daci s-au
opus armatelor romane, folosind arme curbe, element ce va constitui un simbol identitar pentru aceste
populații chiar și la mult timp după sfârșitul războaielor dintre armatele lui Traian și cele ale lui Decebal1.
Care au fost, în realitate însă aceste arme? La această întrebare răspunsul a necesitat foarte multă muncă
de documentare, dat fiind dosarul arheologic și istoric dispersat și inegal în sine. Cumulând numeroase
* Muzeul Civilizației Dacice și Romane, Deva; barbumarius0216@yahoo.com
** Muzeul Național al Unirii, Alba Iulia; borangic@enciclopedia-dacica.ro
1
Russu 1980, p. 30–33.
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surse istorice, arheologice, iconografice și numismatice, s-a recompus o parte din acest arsenal, consti‑
tuit, printre altele, din pumnale, săbii și cosoare2. Tot din această analiză s-au conturat alte două elemente
importante, respectiv apetența tracilor, și implicit a dacilor, pentru folosirea mai multor tipuri de arme
cu lamele curbate și tăiș concav, întâlnite în tot spațiul trac, în diferite etape cronologice și faptul că, în
cadrul acestei imagini generale, existau specificități regionale evidente.
Astfel, unele arme, cum sunt pumnalele curbe de tip sica, apar în mediul tracic încă din secolul IV
a.Chr. și au o istorie ce poate fi urmărită până la războaiele daco-romane3. Altele, și ne gândim la cosoare,
au o dualitate armă-unealtă, care le maschează atât originea, și calitatea de arme, cât și finalitatea utili‑
zării lor în această ultimă ipostază. A treia categorie, săbiile încovoiate, au o istorie la fel de complicată,
pentru că, dacă putem admite că originea lor poate fi presupusă în diverse tipuri de seceri preistorice,
devenind apoi mahairele lumii balcanice, tipul elaborat în războaiele dintre armatele lui Traian și Decebal
apare relativ brusc în timpul Regatului Dac. Se pune, astfel, întrebarea dacă în acest caz sabia dacică este
testamentara unei lungi tradiții a folosirii armelor curbe în lumea tracică sau este o adaptare specifică
Regatului Dac, pus în fața unor noi provocări? Pentru că victoria romanilor în lupta de la Kynos Kephalai
(197 a.Chr.) a adus în Peninsula Balcanică nu doar un nou inamic al războinicelor triburi care locuiau
aici, ci și un altfel de război, dominat de noi tipuri de strategii, tactici și echipamente militare, în fața
cărora au căzut pe rând Iliria, Macedonia, toată Grecia și Tracia.
În fața acestui pericol, războinicele populații din zonă s-au văzut obligate să găsească neapărat
un răspuns, iar acesta a fost modificarea mentalităților și desigur, a armamentului pe care îl foloseau. În
doar un secol, timp scurt pe palierul cronologic, ia naștere Regatul Dac, construcție politică solidă, ce
coagulează mare parte din potențialul și tradițiile războinice ale triburilor nord-dunărene, getice și dacice
în primul rând. Săbiile curbe pe care le surprindem în panoplia războinicilor ultimului rege dac apar ca
ripostă la echipamentele defensive romane, însă stadiul actual al cercetărilor ne împiedică să știm dacă
acest tip de lame se dezvoltă treptat, într-un interval de timp mai îndelungat sau apar relativ brusc, spre
finalul secolului I p. Chr.
Cronologia acestor arme le plasează, prin puținele artefactele descoperite în contexte arheologice
clare, în perioada războaielor daco-romane, care au dus la cucerirea Daciei. Este însă posibil să fim în
fața unei evoluții din al cărei parcurs să ne lipsească detalii importante, agravate de discreția funerară
instaurată odată cu reformele lui Burebista4, și implicit, lipsa acestor arme din mormintele anterioare5.
Un indiciu în acest sens îl oferă Publius Papinius Statius (cca. 40-cca. 96 p. Chr.), pentru care sabia-coasă
era arma-simbol a geților: [...] quo Paeones arma rotatu, quo Macetae sua gaessa citent, quo turbine contum
Sauromates falcemque Getes arcumque Gelonus tenderet et flexae Balearicus actor habenae [...]6. Fragmentul
provine dintr-o lucrare redactată între 94–95 p. Chr., moment în care săbiile încovoiate erau deja asoci‑
ate la Roma cu războinicii nord-dunăreni.
Numeroasele piese militare de factură romană descoperite în mediul dacic indică faptul că, începând
cu secolul I p. Chr., elitele militare ale Regatului Dac au intrat în contact tot mai puternic cu fenomenul
2
3
4
5

6

Borangic 2015, p. 42–210.
Rustoiu 2001, p. 181; Rustoiu 2007b, p. 70; Sîrbu, Borangic 2016, p. 26–28.
Babeș 1988, p. 5–7; Rustoiu 1994, p. 34, Rustoiu 2002, p. 12–13.
Morminte specifice aristocrației războinice, care folosea spada de tip celtic și nu sabia încovoiată. Nobilimea se detașa de
războinicii inferiori și prin riturile și ritualurile funerare practicate. Vezi și Rustoiu 2007a, p. 90, fig. 5/1; Sîrbu, Borangic
2016, p. 27.
Achilleis, II, p. 51, versurile 131–134 ale părţii a II-a. Asocierea dintre un anumit tip de armă și o anumită populație este
evidentă în versurile lui P. Statius, înșiruire în care falx este arma-simbol a geților. Contextul scrierii poemului este, așa
cum am menționat, în perioada domniei lui Domitian și a războaielor acestuia cu dacii. Putem astfel conchide că etnoni‑
mul geți, folosit de Statius, este doar o licență poetică sau face parte din suprapunerea frecventă în epocă a etnonimelor
daci și geți (vezi de exemplu Getica lui Criton, în care se referă de fapt la daci) și arma-simbol este asociată de fapt cu dacii,
după cum reiese și din documentarea arheologică.
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militar roman7. Analizând echipamentul militar roman, descoperit în Dacia preromană, L. Petculescu
constată că cele mai vechi importuri de arme se regăsesc în perioada augusteană (spada de la Ocnița)8,
urmând ca fenomenul să se intensifice în a doua parte a secolului I p. Chr., odată cu expedițiile dacice
din Imperiu, cauzate de războiul civil de la Roma (68–69 p. Chr.) și mai apoi să culmineze, datorită con‑
tactelor din timpul războiului lui Domitian.9 În acest sens, vin să întărească afirmația anterioară și repre‑
zentările de arme romane (spade de tip gladius, mașini de luptă), redate pe fusul Columnei lui Traian,
ca fiind utilizate de unii războinici daci (Fig. 1/1;1/2;1/3). Toate aceste lucruri reflectă faptul că dacii
se aliniaseră într-o bună măsură și din punct de vedere militar realităților militare ale epocii; preluarea
unor arme specific romane demonstrând și o adaptare a modului de abordare a situațiilor și strategiilor
militare. Astfel, pe lângă preluarea unor tipuri de arme, ce reprezentau un etalon în acea perioadă, este de
la sine înțeles faptul că liderii militari daci au observat și studiat unele tactici și tehnici de luptă, specific
romane, le-au înțeles și au aplicat contra-măsuri.
Una dintre condițiile de pace stipulate de Traian la încheierea expediției din 101–102 p. Chr. și
anume aceea ca Decebal să înapoieze nu doar armele și mașinile de luptă primite de la romani, ci și
specialiștii care le deserveau10, indică faptul că, cel puțin, ultimul dintre regii dacilor demarase ample
acțiuni de modernizare a armatei sale, folosind armament, tehnică și personal specializat din Imperiu.
În contextul conflictelor de la începutul secolului al II-lea p. Chr., această experiență militară s-a
dovedit, cu siguranță, extrem de utilă. Cunoscându-și bine adversarii, echipamentul de luptă și tacticile
acestora, războinicii daci au putut căuta soluții pentru a-și eficientiza propriul arsenal și mod de luptă.
Spre deosebire de războinicii lumii barbare, în care prestigiul individual juca un rol foarte impor‑
tant, armata romană se caracteriza printr-o organizare superioară și o abordare specifică a situațiilor mili‑
tare, prin combinarea de tactici și tipuri variate de trupe, având însă, în centru, infanteria grea. Lupta de
aproape, în formații strânse de soldați, ce utilizau spade scurte predilecte pentru înjunghiat, specifică
legiunilor romane, și-a dovedit eficiența încă cu mult timp înainte11. Până la sfârșitul secolului I p. Chr.,
evoluția echipamentului defensiv roman12 a transformat aceste unități ordonate și excelent organizate,
într-o forță redutabilă, greu de învins. Scuturile mari, de formă dreptunghiulară, cu profil curbat, au asi‑
gurat o eficiență excepțională în protejarea comună a soldaților, în timp ce armurile din segmente de
fier și căștile cu obrăzare mari și apărători de ceafă au mărit considerabil siguranța individuală. În aceste
condiții, echipamentul și modul de luptă specific barbarilor în secolele anterioare s-a dovedit, cu certitu‑
dine, ineficient în fața unui astfel de adversar. Puternicele schimbări ale armamentului războinicilor daci,
tot mai vizibile spre finalul primului veac al erei noastre reflectă o adaptabilitate crescută a acestora, în
ceea ce poate fi considerat în termeni moderni o „cursă a înarmării”, în fapt căutarea unor soluții practice
care să contracareze atuurile tehnice și tehnologice de care dispunea armata romană la acel moment.
Adoptarea spadelor scurte, precum cele descoperite la Ocnița sau Poiana13, specifice luptei de aproape,
poate conduce la concluzia că și tacticile de luptă au fost îmbunătățite, fiind reconsiderate și abordările
tactice.
De altfel, informațiile oferite de către Dio Cassius, conform căruia Traian se alarmase datorită
întăririi forțelor militare ale dacilor14, ne determină să credem că spre sfârșitul secolului I p. Chr., gândi‑
rea comandanților daci suferise ample reformulări. Implementarea modelelor lumii romane în cele mai
variate aspecte ale societății dacice, par a fi sugerate de către același autor, atunci când vorbește despre
7
8
9
10
11
12
13
14

Petculescu 1994, p. 62–72; Petculescu 1998, p. 262–272; Costea et alii 2008, p. 154–159; Dima, Bolog 2014.
Petculescu 1994, p. 71.
Petculescu 1998, p. 268–272.
Cassius Dio, LXVIII, 9.
Polybius, Istorii, II, 33.
Bishop, Coulston 1993, p. 81–96.
Petculescu 1998, p. 269–271.
Cassius Dio, LXVIII, 6.
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tratatul dintre Domitian și Decebal, prin care Imperiul oferea barbarilor meșteri pricepuți în cele mai diferite meserii, folositoare și în timp de pace și în timp de război15.
Pe lângă toate acestea, ingeniozitatea militară a dacilor, coroborată cu vechi tradiții războinice,
în ceea ce privește utilizarea armelor curbe, a condus la realizarea unor noi arme, menite să ocolească
și să penetreze puternicele baraje defensive, specifice stilului roman de luptă. Astfel, au apărut ceea ce
autorii latini au desemnat sub numele de „dacorum falcibus”16, utilizarea termenului general de falx-cis17
putând ascunde în spatele său o categorie mai restrânsă sau mai vastă de arme18 a căror formă încovoiată
a atras după sine asemuirea cu uneltele curbe pe care romanii le foloseau în activități agricole și forestiere
(seceri, coase, cosoare) sau ca echipamente folosite pe nave (cangea).
Reprezentările antice (în special Columna lui Traian și trofeul de la Adamclisi) par a indica, în
fapt, o categorie desul de largă de arme curbe, în timp ce descoperirile arheologice de până acum le con‑
centrează, în special, în zona Munților Orăștiei19, lucru care relevă o dezvoltare controlată a fenomenului,
în strânsă legătură cu autoritatea regală ce domina de aici o bună parte a teritoriilor locuite de daci20.
Puținele exemplare de săbii curbe descoperite, deocamdată, în afara Munților Orăștiei prezintă vădite
diferențieri21 față de piesele din zona capitalei, acest lucru determinându-ne să credem că ele reprezintă
cel mai probabil abordări periferice ale unui concept central.
Din punct de vedere tipologic, armele curbe utilizate de daci, spre finalul existenței Regatului, pot
fi clasate în mai multe categorii. Funcțional, acestea par a se coagula în jurul a două abordări principale,
aceea de a ocoli masivele scuturi romane și de a penetra căștile sau armura soldaților. În ambele situații,
echipamentul defensiv roman reprezenta un obstacol serios, dublat de disciplină și de capacitățile de
manevră specific romane.
În monografia destinată armelor curbe dacice22, a fost abordată doar tangențial utilizarea concretă
a acestora, în raport cu echipamentele defensive folosite de principalii oponenți ai dacilor, infanteria grea
romană.
A devenit necesară, pentru completarea întregului dosar istoric al armelor curbe folosite în timpul
Regatului Dac, și o abordare alternativă, experimentală, care să poată fi pusă în paralel cu abordările teo‑
retice ale istoriografiei23.
Prima problemă ivită a fost existența concretă, bine documentată, a fiecărei categorii de arme ana‑
lizate. Trebuie spus că dosarele fiecărui tip de armă au zone de incertitudine, derivate din raritatea desco‑
peririlor arheologice, atribuirea caracterului de armă sau unealtă a unora ori fragilitatea contextelor rele‑
vante. Altele suferă de deficiențe de interpretare integrală a documentației, fie ea arheologică sau icono‑
grafică. În acest scop am ales pentru experimente doar armele pentru care, prin cumularea indicatorilor
15
16

17

18
19

20
21

22
23

Cassius Dio, LXVII, 7.
(...) in bellum profectus est cum cognitis militibus hostem Parthum contemnentibus, saggitarum ictus post ingentia Dacorum falcibus inlata volnera despicatui habentibus. […] a plecat în război cu soldați încercați, care disprețuiau pe parți, duşmanii noştri,
şi nu se sinchiseau de loviturile de săgeți ale acestora după grozavele răni ce le-au fost pricinuite de coasele încovoiate ale dacilor
(M. Cornelius Fronto, Principia Historiae, I, p. 204)
Falx,-cis: 1. Coasă, seceră, cosor. 2.sabie încovoiată la vârf. 3. Armă de război cu un vârf încovoiat și cu unul ascuțit la același
capăt. 4. Cange pusă în vârful unei prăjini cu care se tăiau funiile corăbiilor. Cf. DLR 1962, p. 284, s.v. Falx.
Rustoiu 2007b, p. 73.
Daicoviciu et alii 1953, p. 169, fig. 2/a; Daicoviciu et alii 1957, p. 259; Glodariu, Iaroslavschi 1979, p. 137–138; Henţ
2014, p. 110–111; Borangic 2015, p. 89–91; Florea 2015, p. 18, pl. 15/17; Ferencz et alii 2016.
Glodariu 1997, p. 108; Florea 2004, p 32, Florea 2011, p. 111.
Sabia de la Divici are lama puternic curbată doar spre vârf, cea de la Cristești prezintă o recurbare în zona vârfului și
are mânerul extrem de scurt, iar arma curbă descoperită la Viscri are tija mânerului extrem de lungă, fapt ce duce la
renunțarea utilizării nitului de fixare din zona gărzii. Vezi și: Borangic 2015, p. 174–199.
Borangic 2015, p. 248–253.
Din punctul nostru de vedere, teoretizarea în exces are întotdeauna tendința naturală de a se îndepărta de realitatea despre
care se discută.
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arheologici și iconografici amintiți, avem cele mai mari grade de certitudine că au fost folosite intens în
perioada confruntărilor daco-romane, din primul deceniu al secolului al II-lea p. Chr., respectiv cosoarele
și săbiile curbe. În acest sens am considerat pumnalele curbe de tip sica, ca fiind mai degrabă elemente de
prestigiu ale panopliei războinice, cu bogate încărcături spirituale24, caracteristicile lor morfologice indi‑
când, mai degrabă, o utilizare marțială doar ca armă secundară, folosirea lor în mod sistematic în cadrul
luptelor fiind foarte puțin probabilă. Considerarea unor arme curbe redate în diverse scene de luptă de
pe fusul Columnei lui Traian ca fiind pumnale sica25, credem că este eronată. Dimensiunile reduse ale
acestor reprezentări pot fi puse mai degrabă pe seama schematizării lor, ele fiind comparabile, spre exem‑
plu, cu dimensiunile spadelor romane redate în aceleași condiții. Un războinic înarmat cu un pumnal de
tip sica nu are nici un avantaj tactic în lupta directă cu un adversar echipat cu scut și armură26.
Replicile de armele curbe au fost realizate prin procedee arhaice, urmând materialele și tehnicile
de lucru disponibile în Antichitate. De asemenea, au fost respectate dimensiunile, formele și proporțiile
artefactelor ce au servit drept model, în conformitate cu principiile arheologiei experimentale27.
În desfășurarea testărilor am urmărit îndeosebi raporturile atac-apărare, având ca reper princi‑
pal funcția ofensivă a armelor dacice și gradul lor de periculozitate asupra soldaților romani, protejați
de armuri, căști și scuturi. Ulterior, aceste concluzii urmează a fi completate cu rezultatele practice în
raport cu armamentul defensiv, respectiv gradele de penetrabilitate obținute. Pentru realizarea testelor
și reconstrucției principalelor tipuri de atac, asupra modului de utilizare și a eficacității acestor tipuri
de arme, am realizat numeroase simulări de contacte semi-dure, puse în scenă cu ajutorul și concursul
membrilor asociațiilor de reconstituire istorică Terra Dacica Aeterna din Cluj-Napoca și Legio Dacica din
Alba Iulia28, ambele cu o îndelungată experiență, acumulată în numeroase evenimente și antrenamente.
Utilizarea unor „actori” capabili să simuleze acțiuni militare antice este un mijloc de studiu deja consa‑
crat în mediile științifice occidentale29.
Cosoarele de luptă
Acest tip de armă curbă, dezvoltată din uneltele utilizate la defrișări sau în pomicultură și viticul‑
tură, ustensile agricole larg răspândite pe spații vaste din întreaga Europă30, se caracterizează prin lame
scurte și masive, prinse solid în cozi, de diferite lungimi. În lipsa unor contexte arheologice clare, este
dificil de precizat când un anumit cosor poate fi considerat armă, dar este de reținut că forma uneltelor
de acest fel se pretează foarte bine unei utilizări marțiale. Cu alte cuvinte, o astfel de unealtă se poate
transforma într-o armă eficace, fără modificări majore. Ceea ce poate fi observat, însă, este faptul că unele
dintre aceste artefacte se deosebesc prin masivitate, grosimea lamei sau sistemele de înmănușare foarte
solide31, ceea ce sporește probabilitatea de a fi fost utilizate și în scopuri militare.
Descoperirile arheologice relevă faptul că unele erau montate în cozi de lemn, prin interme‑
diul unor dulii (tuburi), ce permiteau introducerea unor mânere solide, în timp ce altele se înfigeau în
coada de lemn cu ajutorul unui peduncul (spin), soliditatea prinderii fiind asigurată prin montarea unor
manșoane din fier, străbătute de nituri puternice. Morfologia cosoarelor, de luptă am putea spune, din
mediul dacic, conduce spre concluzia că acestea aveau menirea de a fi folosite pentru aplicarea unor
lovituri puternice, forța centrifugă, net superioară celei de împingere înainte exercitată de armele drepte,
24
25
26
27
28
29
30
31

Rustoiu 2001, p. 184.
Rustoiu 2007b, p. 70.
Pumnalele curbe de tip sica vor face subiectul unui studiu similar, separat.
Barbu 2015, p. 780–782.
Cu această ocazie aducem mulțumirile cuvenite colegilor din cele două asociații de reconstituire istorică.
Barbu 2015, p. 783.
Glodariu, Iaroslvschi 1979, p. 75; Henning 1987, Taf. 35–38.
Glodariu, Iaroslvschi 1979, p. 140.
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transmițându-se într-un punct mic din vârful lamei puternic curbate. Simplitatea lor, exprimată în costuri
mici de producție, precum și eficacitatea dovedită de teste le poate califica între acele dacorum falcibus,
chiar dacă e destul de greu de precizat cine anume le mânuia. Deși, la o primă vedere simplitatea lor nu le
califică drept arme, și realitățile arheologice nu au produs nici un exemplar asociat cu fenomenul militar
locale, prezența pe Columna Traiană (scena LXVI) a unui tarabostes înarmat cu un astfel cosor arată că,
cel puțin în situații extreme, se puteau dovedi arme eficiente, înlocuind alte arme specifice pe care statu‑
tul nobilului i-ar fi dat dreptul de a le purta32.
În funcție de lungimea cozii, cosoarele puteau fi folosite în lupta de aproape, așa cum apare în
scena mai sus amintită (Fig.1/4), sau în lupta de la distanță, după cum reiese din reprezentările de pe
metopele de la Adamclisi (Fig. 1/5).
1. Cosoarele cu coadă scurtă
În vederea realizării experimentelor, am reconstituit două cosoare cu coadă scurtă. Primul dintre
ele (Fig. 1/6), este o replică a unei piese descoperite la Sarmizegetusa Regia33. Artefactul are lama lată
și masivă, cu profil triunghiular, puternic curbată sub un unghi de 90’. Limba mânerului este puternică,
lungă de circa 15 cm și se termină cu o verigă din fier, fixată prin nituirea capătului tijei, element ce asi‑
gură soliditate cozii din lemn și ne indică, cu precizie, lungimea acesteia. Masivitatea părții metalice, la
care a fost adăugată o coadă din lemn dens de corn, a condus spre replica unei arme scurte și solide.
Cea de-a doua armă a avut ca model o reprezentare redată pe fusul Columnei Traiane (Fig. 1/3).
Comparând dimensiunile armei redate aici cu proporțiile brațului nobilului dac ce o utilizează, cosorul
pare format dintr-o coadă de lemn, lungă de aproximativ 40 cm, în care este montată o lamă puternic
curbată, lungă de aproximativ 25–30 cm. Soliditatea îmbinării lemn-metal a fost asigurată prin montarea
unui manșon din fier, prins cu nit (Fig. 2/1).
Ambele arme s-au dovedit extrem de eficiente în cadrul luptelor în formații strânse, unde spațiul
de manevră este limitat, în care inamicii aflați la foarte mică distanță puteau fi loviți doar cu ajutorul unor
arme scurte. Morfologia acestor arme permite exercitarea unor lovituri puternice, în zona capului și a
umerilor, lama curbată ocolind marginea superioară a scuturilor și penetrând casca sau armura, datorită
concentrării într-un punct mic a impulsului produs de către forța centrifugă (Fig. 2/2).
O altă direcție de utilizare trasată de curbura puternică a lamei este aceea de a agăța și disloca
scutul oponentului, în aceste condiții cosorul acționând ca un cârlig. Scuturile romane și-au demonstrat
eficiența de-a lungul timpului, forma și masivitatea lor asigurând o foarte bună protecție a soldaților.
Modul de prindere a scuturilor romane, printr-o priză unică, aflată în partea centrală, protejată de umbo,
permite o manevrabilitate sporită, în realizarea de formații de luptă complexe și compacte, însă, odată
prins de lama curbă a cosorului, scutul susținut în priză unică devine instabil, culisând pe punctul fix de
sub umbo și descoperind partea superioară a corpului soldatului (Fig. 2/2).
Dimensiunile reduse ale armelor, cu precădere a replicii cosorului de la Sarmizegetusa, s-au dove‑
dit a fi un avantaj în cadrul luptelor strânse, în spații aglomerate. Manevrabilitatea extrem de sporită a
condus la realizarea unor mișcări rapide și sigure, ce au făcut să poată fi exploatate vulnerabilitățile echi‑
pamentului defensiv roman. Astfel, lama foarte curbată putea ajunge și secționa cu ușurință încheieturi
și articulații, neprotejate de armură sau chiar zone, ce la prima vedere ar părea sigure, precum picioarele
apărate de cnemide. Dacă în fața unor arme drepte, cnemidele protejează zona de sub genunchi, neaco‑
perită de scut, cosorul a ocolit acest obstacol, atingând spatele piciorului și a ajuns la articulații, lucru
echivalent cu secționarea tendoanelor sau a arterelor (Fig. 2/3).

32
33

Borangic 2015, p. 200–210.
Glodariu, Iaroslvschi 1979, p. 140, fig.72/2.
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2. Cosoarele cu coadă lungă
Pentru realizarea acestor experimente, au fost utilizate două cosoare cu lama puternic curbată,
montate cu ajutorul unor tuburi, asemănătoare celor folosite pentru fixarea vârfurilor de lance, în cozi
groase din lemn, de esență tare și cu lungimi cuprinse între 1,2–1,5 m (Fig. 2/4–5). Armele astfel
obținute, au putut fi folosite de către renactorii plasați în linia a doua sau chiar a treia, lipsa scuturilor
unor astfel de războinici limitând posibilitatea ca ei să se afle în prima linie. Coada extrem de lungă
creștea considerabil forța centrifugă a loviturii; experimentele realizate cu arme ascuțite, asupra unor
scuturi sau căști, demonstrând că o astfel de armă putea străpunge cu ușurință elementele defensive34. Au
putut fi aplicate lovituri puternice, cu precădere în zona capului (Fig. 3/1), ranforsarea căștilor infante‑
riei romane35 venind tocmai ca un răspuns, în fața unor astfel de acțiuni. Lama puternic curbată a permis,
de asemenea, atacarea părților de corp neprotejate de armură (Fig. 3/2), la fel ca în cazul descris anterior.
O particularitate a cosorului cu coadă lungă este faptul că permite aplicarea unor tehnici,care pre‑
văd colaborarea liniilor de luptă. Astfel, cosoarele puternic curbate, folosite de către linia a doua, pot
agăța partea superioară sau inferioară a scuturilor inamice, dislocându-le și expunând adversarii, în fața
armelor celor din prima linie de atac (Fig. 3/3; Fig. 3/4).
Foarte posibil, aceste arme lungi puteau fi folosite împotriva cavaleriștilor, fie prin lovirea directă,
fie prin agățarea și dezechilibrarea acestora.
Săbiile curbe
Această categorie de arme, cu lame de dimensiuni și curburi variabile, a fost descoperită cu precă‑
dere în zona Munților Orăștiei, fapt care certifică apariția și dezvoltarea ei în preajma capitalei Regatului
Dac. Puținele exemplare, ce depășesc această zonă, au caracteristici ce le particularizează, ele fiind, cel
mai probabil, niște adaptări ale modelelor create în centrul Regatului.
Lama puternică, cu muchea groasă, dar relativ scurtă (40–52 cm), le indică ca fiind concepute pentru
lupta de aproape, însă cozile lungi, din reprezentările antice36, par a indica o lungime mai mare a întregii arme,
ce poate fi estimată la cca. 80–90 cm, situație ce ar permite și o utilizare de la o oarecare distanță medie. Dacă
nu pot fi făcute diferențieri mari în privința dimensiunilor lor, modul de redare a curburii, precum și ampla‑
sarea acesteia în diferite zone ale lamei, pot indica o dublă abordare a utilizării acestui tip de armă.
1. Săbiile cu lama puternic curbată, tipul Divici37
Pe Columna lui Traian, în scenele de luptă, războinicii comati daci mânuiesc, invariabil, săbii curbe
scurte şi scut. Deși reprezentările armelor suferă adesea de reducerea dimensiunilor, de un anume grad
de schematizare, descoperirea unei astfel de arme într-un context arheologic a confirmat că astfel de
săbii au existat, dincolo de toate standardizările artei romane oficiale38 și deci, erau folosite de războinicii
34
35
36

37

38

Rezultatele acestor teste vor fi completate și publicate separat.
Protase, Petculescu 1975, p. 88.
Natura organică a mânerelor nu a permis conservarea unuia întreg, dar redările de pe baza Columnei lui Traian conțin
reliefuri unde arme de acest tip apar întregi. Se pot observa detaliile mânerelor și estima, prin comparație, lungimea aces‑
tora. Efectuând numeroase replici și testându-le am ajuns la concluzia că morfologia și greutatea lamei determină implicit
și dimensiunile și caracteristicile mânerului, cele mai bune rezultate survenind atunci când mânerul din lemn dens are o
proporție de 2/3 din lungimea lamei (aproximativ 30 cm), diametrele putând varia între 3–4 cm.
Inițial acest tip de sabie a fost denumit gladius curbat (Borangic 2015, p. 192–194, cu bibliografia), denumire ușor
neconvențională, determinată de presupusa ei existență, bazată în acel moment doar pe interpretarea prudentă a unor
reprezentări iconografice. Denumirea, deși argumentată, a creat unele confuzii, motiv pentru care am redenumit tipul
după numele locului descoperirii unei arme de acest tip, Divici (jud. Caraș-Severin), descoperire care a confirmat, de
altfel, existența între formele de săbii curbe dacice, a acestui tip de armă.
Columna traiană nu este singurul monument unde sunt redate săbii aparent de acest tip. Pe friza cu arme a trofeului de la
Adamclisi, sabia redată are dimensiunile comparabile cu cele ale gladius-urilor de lângă ea (Borangic 2015, p. 56–57, Pl.
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Regatului. Aceste săbii, apte pentru lovit pe deasupra scutului sau pentru agățat și tăiat, au o utilizare
asemănătoare cosoarelor, lama mai lungă asigurând, însă, o rază de acțiune mai largă (Fig. 3/5).
Testarea eficacității a avut loc în condițiile unei aglomerări de participanți, „romani” și „daci”
deopotrivă, pentru verificarea modului de acțiune a săbiilor dacice în lupta directă, de linie. S-a putut
observa, în această secvență recreată, că în înghesuiala creată, avantajul spadelor scurte romane a fost
echilibrat de armele „dacilor”, protejaţi şi ei de scuturi, armuri diverse şi căşti, lupta devenind una de
uzură (Fig. 3/6).Tot în acest moment, s-a conturat o altă realitate tactică importantă. Săbiile dacice agă‑
ţau scuturile mari romane şi, prin tragere, lăsau legionarul descoperit. Singura acţiune posibilă a fost ata‑
carea romanilor deposedaţi de scut, de către războinicii din linia a doua, ale căror arme mai lungi (săbii
mai lungi, cosoare) permiteau cu uşurinţă acest lucru. În unele momente, chiar cei din prima linie se
ajutau reciproc, dezarmând și atacând simultan, tandemul astfel creat dovedindu-se eficace (Fig. 3/7).
Neprotejate corespunzător de scuturile mari, liniile „romane” au început să cedeze teren şi să „piardă”
oameni, în timp ce pierderile dacilor, protejați de propriile lor scuturi, s-au stabilizat. La fel de pericu‑
loase s-au dovedit săbiile scurte şi în contracararea acţiunilor de înjunghiere, încercate de către colegii
„romani”. Fără a fi nevoie de lovituri puternice, săbiile curbate scurte agăţau rapid mâna avansată spre
atac a legionarului, fiind suficientă o tragere înapoi pentru a răni serios braţul neprotejat39. Doar legiona‑
rul cu mâna protejată de manica de fier s-a putut apăra relativ eficient împotriva agăţării40.
Cumulând datele tactice obținute, putem spune că o astfel de armă era eficientă mai ales în spații
limitate. Vârful foarte încovoiat transformă arma într-un cârlig puternic, care după lovitură, dacă nu afec‑
tează zone vitale ale adversarului, prin retragerea ei, fie dezarmează oponentul, fie produce răni impor‑
tante, dacă lovitura a atins mâinile sau alte părți ale corpului. Important în utilizarea acestor săbii curbe
este faptul că spațiul de manevră necesar este relativ mic, ceea ce elimină în bună parte riscul lovirii celor
din spatele atacatorului (așa cum se poate întâmpla foarte ușor în cazul armelor lungi).
2. Săbiile cu lama curbată sub forma unui arc de cerc, tipul Sarmizegetusa41
Aceste săbii, specifice zonei capitalei Regatului Dac, au o morfologie aparte. Curbura armelor este
relativ unitară și dispusă pe întreaga lor lungime. Lamele înguste, dar cu muchia robustă, inspiră suplețe
și soliditate, în egală măsură, iar vârful ascuțit pe ambele părți în unele cazuri, sporește eficiența armei.
Acest tăiș negativ apare pe trei săbii curbate, dintre care două sunt de tipul Sarmizegetusa. Descoperirea,
pe raza satului Ursici (jud. Hunedoara)42, a unei astfel de arme a permis o nouă abordare a tehnicilor de
luptă posibile cu aceste săbii. Și cea de la Ursici și cea de pe terasa a III-a de la Grădiștea Muncelului43,
precum și cea de la Cristești au un al doilea tăiș pe vârful armei, mai exact pe exteriorul lamei. Inițial,
cel puțin în cazul exemplarului de la Sarmizegetusa, acest detaliu a fost considerat un efect al corodării
lamei (este și foarte scurt) și ușor de ignorat. Sabia de la Cristești era de alt tip, iar tăișul extern a fost
considerat particular acestui tip. Descoperirea de la Ursici reconfigurează tabloul general, mai ales că
tăișul de pe negativ este în acest caz evident (cca. 14 cm, față de numai 4,5 cm păstrat la exemplarul de la
Sarmizegetusa), ridicând la trei numărul de exemplare cu tăiș negativ, pe partea concavă a lamei. Prezența
acestui element ofensiv îi sporește semnificativ calitățile tactice, mai ales în situații de luptă compacte44.

39

40
41
42
43
44

VII/3). Alte reprezentări provin de pe două monumente epigrafice descoperite la Birdoswald, Marea Britanie (Borangic
2015, p. 67–68, Pl. XI) și pe numeroase emisiuni numismatice (Borangic 2015, p. 71–88, pl. XIII-XVII).
Pentru a evita accidentele nedorite, armele utilizate la aceste experimente nu au fost ascuțite, testele de anduranță, atât ale
armelor, cât și ale echipamentelor defensive făcând subiectul unor experimente separate.
Borangic 2013, p. 128–129.
Borangic 2015, p. 176.
Ferencz et alii 2016.
Henț 2014, p. 111.
Borangic 2016, p. 166 (cu bibliografia problemei). Informațiile despre sabia descoperită la Ursici (jud. Hunedoara) ne-au
fost oferite de către dr. I. V. Ferencz (MCDR, Deva), fapt pentru care îi mulțumim.
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Exemplarul, reprodus și utilizat în cadrul experimentelor de față, are lama din fier forjat și călit, lungă
de 52 cm, lată de 2,9 cm și cu o grosime maximă de 0,7 cm (Fig. 4/1). Profilul lamei este triunghiular, iar
vârful dispune de tăiș dublu pe o lungime de 14 cm. Tija mânerului, lungă de 13 cm, a fost montată într-un
suport din lemn de corn, lung de 30 cm, proporțional cu mânerele săbiilor curbe, redate pe soclul Columnei
lui Traian. Garda armei a fost constituită dintr-un manșon de fier, prins cu un nit puternic. Greutatea părții
metalice a fost de 570 g., însă, prin adăugarea mânerului masiv, s-a ajuns ca întreaga armă să cântărească
820 g. Același mâner prelung a acționat ca o contragreutate adusă lamei, făcând ca centrul de greutate să fie
stabilit pe lamă, la aproximativ 10 cm față de zona de gardă, lucru ce a determinat o manevrabilitate sporită
a sabiei. De asemenea, a putut fi observat faptul că datorită curburii constante a lamei, sabia putea fi cu
ușurință pusă într-o teacă de lemn, ce facilita depozitarea și transportarea acesteia.
Testele au dovedit faptul că această armă se preta în egală măsură la acțiuni de înjunghiere și de
lovire, spre deosebire de săbiile puternic încovoiate. Mânerul lung și forma lamei conferă o excelentă
pârghie, ce ocolește blocajul scutului și ajunge spre zonele vitale din partea de sus a corpului inamicu‑
lui (Fig. 4/2). Forma caracteristică a scutului legionar, atât de util în modul de luptă tipic infanteriei
romane, se dovedește a fi un punct slab, atunci când vine în contact cu astfel de săbii. Muchia dreaptă din
partea superioară a scutum-ului nu deviază loviturile de falx, ba din contră, se comportă ca un punct de
sprijin pentru lama acestei arme, războinicul dac împingând cu ușurință lama curbată peste acest obsta‑
col, croindu-și astfel drum spre fața, gâtul sau ceafa adversarului (Fig. 4/3).Chiar și atunci când scutul
roman este ridicat până la nivelul frunții, această armă își dovedește eficiența, ajungând să atingă zona
feței, a gâtului sau a cefei oponentului (Fig. 4/4). În aceste condiții, reflexul soldatului roman este acela
de a ține inamicul la o distanță aparent sigură, prin aplicarea de lovituri cu partea inferioară a scutului.
Această acțiune expune însă jumătatea inferioară a corpului,sabia curbă putând fi folosită cu succes pen‑
tru secționări laterale, la nivelul picioarelor, manevre ce reușesc, de cele mai multe ori, să atingă zona din
spatele genunchilor, punând în pericol articulațiile (Fig. 4/5).
După numeroase experimente putem concluziona că o astfel de armă se pretează utilizării de către
infanteria grea, din prima linie, fiind extrem de eficientă în luptele strânse, mai ales atunci când inami‑
cii sunt legionarii romani. Sabia a fost concepută spre a fi utilizată cu o mână, alături de scut, mânerul
prelung, constituind o contragreutate adusă lamei (fapt ce ușurează manevrabilitatea), dar și o prelun‑
gire utilă, în momentele în care adversarul încerca să se mențină la o oarecare distanță, prin împingerea
extremă a brațului protejat de scut.
3. Sabia cu vârf recurbat, tipul Târgu Mureș45
Această categorie de armă este ilustrată de un singur exemplar, descoperit la Cristești, jud. Mureș.
Arma are o lamă groasă și solidă, foarte puternic curbată, vârful recurbat fiind ascuțit pe ambele părți.
Aspectul atipic al lamei este completat de un mâner, mult mai scurt decât în cazul săbiilor curbe din
Munții Orăștiei. Morfologia atipică, precum și locul de descoperire și unicitatea piesei pot indica o vari‑
antă locală a ideii de falx.
Replica realizată (Fig. 4/6)are lungimea lamei de 41 cm, însă curbura foarte puternică ascunde
în spatele acestei lungimi un tăiș real de 49 cm (comparabil cu al celorlalte săbii curbe). Lamei din fier
forjat i s-a adăugat un mâner tubular din lemn, cu o lungime de 11 cm. Pentru a verifica caracteristicile
morfologice și calitățile acestei arme, ea a fost supusă în mod repetat unor teste experimentale de luptă.
Mânerul foarte scurt a indicat manevrarea armei cu o singură mână, acest lucru permițând și uti‑
lizarea unui scut oval, folosit de războinicii daci. Sabia de dimensiuni relativ mici și cu o greutate redusă
s-a dovedit a fi ușor de mânuit, fiind eficientă îndeosebi în lupta de aproape. Lama puternic curbată per‑
mitea lovirea capului, gâtului sau umerilor inamicului protejat de scut (într-un mod asemănător utilizării
45

Borangic 2016, p. 175–177.
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și altor arme de tip falx dacica),atunci când acesta utiliza pavăza aproape de corpul său (Fig. 5/1). Când
scutul roman era împins de către adversar la o distanță mai mare față de corpul său, loviturile directe
deveneau ineficiente, însă curbura lamei la un unghi drept, permitea agățarea scutului și dislocarea lui
(Fig. 5/2), într-un mod specific utilizării unui cosor. Această manevră, urmată rapid de împingerea îna‑
inte a sabiei în discuție, aducea vârful recurbat și ascuțit pe ambele părți, aproape de pieptul, gâtul ori fața
adversarului (Fig. 5/3), într-un mod deosebit de periculos (fapt ce a determinat renunțarea la această
manevră, în cadrul spectacolelor de reconstituire istorică).
În acest fel putem considera sabia de la Cristești o armă de infanterie, deosebit de eficientă în lupta
de aproape, structura sa particulară făcând-o să întrunească atât caracteristicile unei săbii curbe, cât și ale
unui cosor. Lama deosebit de curbată și vârful recurbat și ascuțit pe ambele părți au permis, de asemenea,
o dublă acțiune, același individ reușind atât să disloce scutul soldatului roman, cât și să-i provoace răni în
zone vitale ale corpului.
Concluzii
Prima problemă la care ar trebui să răspundă acest studiu este oportunitatea unei astfel de abordări
a subiectului. Relevanța acestor teste poate fi criticată, în mod clar există similarități și există diferențe
între modul modern de testare și realitățile tactice din perioada de glorie a acestor arme, dar fără acest
capitol, studiul fenomenului militar care a evidențiat Regatul Dac în epoca lui, ar fi în mod clar mai puțin
explicabil și în niciun caz complet.
Recent, într-un articol din Dilema veche46, arheologul Cătălin Pavel, avantajat desigur de poziția
sa externă față de mediul academic românesc, discută relaxat despre antagonismul dintre arheologul de
teren și arheologul de birou, dintre specializările naționale și cele universale. Reținem din ideile autorului
existența de facto a mai multor tipuri de investigație arheologică, aici fiind puse în discuție aparenta diho‑
tomie dintre datele primare și sinteza finală a unui subiect arheologic. Evident că există și specialiști care
lucrează în ambele moduri de interogare istorică cu același suflu, dar păstrăm ideea principală și anume
că, în funcție de anumiți factori, modul de cercetare este adesea incomplet sau chiar insuficient, dacă
cercetătorul se cantonează prea mult într-o singură metodologie. Și așa ajungem la limitele arheologiei, o
investigație tehnicistă și deci finită, la urma urmei. Pentru că dincolo de clasificările tipologice, stilistice
sau de altă natură ale unei culturi materiale, dincolo de prelevare, desenare, înregistrare, măsurare, cata‑
logare, artefactul descoperit a avut propria lui „viață”, total diferită de cea de după depunere, etapă care
îl definește infinit mai mult. Studiul de față se concentrează tocmai asupra acestei părți din istoria unor
obiecte, arme în acest caz, recompunând, cu mijloacele momentului, posibilități rezonabile în care ele au
fost folosite. Introducem în ecuație, pe lângă categoriile discutate de Cătălin Pavel, tipul de arheolog care,
pe lângă experiența de șantier și cea de arhivă, copiază și reproduce artefactul, îl folosește aproximativ
în propria lui matrice istorică și caută să-i înțeleagă sensurile și capacitățile practice. Nu este un tip de
investigație neapărat nou, arheologia experimentală, dublată în ultimul timp de reconstituirea istorică,
având deja propria lor istorie și literatură de specialitate chiar și în ceea ce privește armele curbe dacice47.
Pe aceste considerente, credem că replicile fabricate, reconstituirile propuse, testele și experimen‑
tele efectuate aduc un plus de cunoaștere într-un sector istoric despre care, de altfel, avem destul de
puține garanții. Aflate dincolo de rigorile aproape matematice pe care le uzitează în general arheologia
modernă, departe de a oferi certitudini indiscutabile, rezultatele pe care le prezentăm deschid, cel puțin,
o fereastră spre oamenii de dincolo de artefact și către acțiunile lor. Desigur, reala relevanță a studiului
este hotărâtă de cei care, citind, vor înțelege mai bine cum credem noi că erau folosite armele curbe, ce
efecte aveau, cum se lupta cu ele, cum au apărut și de ce au fost preferate de războinicii daci.
46
47

Pavel 2017.
Sim 2000, p 37–40; Borangic 2013, p. 124–133; Borangic 2015, p. 215–254; Barbu 2015, p. 783–784.
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În urma efectuării testelor expuse mai sus am putut determina faptul că armele curbe, folosite
de daci în timpul confruntărilor cu armatele romane de la finalul secolului I p. Chr. și începutul celui
următor, au avut în primul rând calitatea de arme utilizabile în situații de luptă de linie. Altfel spus, par
a fi un răspuns tactic la modul de luptă a armatelor romane. Lungimea mică și medie a lamelor permite
ducerea luptei cu bune rezultate. Ba, mai mult, încovoierea vârfului, în multe cazuri la unghiuri mari,
permite lovituri penetrante asupra unui oponent apărat de armură grea, cască și scut. Este foarte posibil
ca războinicii înarmați cu astfel de arme, atunci când s-a epuizat lupta la distanță (respectiv tirurile de
săgeți, lansările de proiectile, sulițe sau lănci) ar fi putut crea breșe în rândurile infanteriei grele adverse,
permițând atacarea în adâncimea lor de către alți războinici.
Efectul permanent de agățare este deosebit de acut asupra principalului mod de apărare roman,
respectiv scutul greu, rectangular. Propria manevrabilitate a acestuia, dată de formă și sistemul de prin‑
dere, este transformată în vulnerabilitate, dislocarea lui, parțială sau chiar totală expunând posesorul.
Fără scut, acesta este devine rapid victimă în fața altor lovituri.
Forma curbă a lamelor are aproape invariabil efecte asupra celui lovit, nu doar la acțiunea des‑
cendentă, ci și prin tragere. Indiferent de zona afectată, armele curbe produc răni grave, tăind țesuturi,
tegumente sau articulații.
La nivel particular, existența unui tăiș negativ la săbiile de tip Sarmizegetusa apare ca o altă inovație.
Acest al doilea tăiș permite înjunghierea. Nu neapărat în înțelesul ei clasic, ci acest tăiș permite ca sabia
să poată fi folosită la împuns. Efectele sunt remarcabile, mai ales că zona afectată este în principal partea
superioară a corpului, gâtul, ceafa sau fața, părți anatomice extrem de sensibile și oricum vitale. În orice
punct ajunge arma, rănile produse scot din luptă total sau temporar adversarul. Acțiunea este cu atât
mai periculoasă cu cât ea este o tactică secundară, neașteptată. După lovire, dacă nu scoate inamicul
din luptă, sabia poate fi împinsă rapid înainte, peste marginea superioară a scutului advers, surprinzând
oponentul care se adăpostește după scut. Curbura lamei permite acest atac chiar dacă scutul este ridicat
peste linia de vedere.
Toate aceste eficientizări de strategii de luptă și de armament înregistrate la daci își găsesc cores‑
pondent în adaptările armatei romane care a luptat în Dacia. De la schimbările de tactică și strategie –
avansând în teritoriu mai mult cu chibzuială decât cu înfocare48 și concentrând trupe auxiliare obișnuite cu
lupta în teren dificil– și până la modificări ale armamentului (ranforsarea cu benzi metalice a coifurilor și
utilizarea manicae-lor de metal pentru protecția brațului drept).
Am discutat și experimentat modurile de atac cu arme cu lama curbată prezentate, doar împotriva
unor adversari bine protejați de echipament defensiv greu, asupra cărora rezultatele sunt considerabile.
În aceste condiții ne putem imagina efectele acestor arme asupra unor inamici ușor înarmați, cum ar
fi unele trupe auxiliare romane sau vecinii dacilor. Toate aceste situații explică rezultatele militare ale
Regatului Dac pe toate fronturile, atât în decursul secolului anterior cuceririi Daciei, cât și, desigur,în
teribilele încleștări daco-romane din primul deceniu al secolului II p. Chr.
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Fig. 1. 1, 2, 3 – Columna lui Traian. Războinici daci mânuind armament roman Trajan’s Column / Dacian warriors handling
Roman weapons; 4 – Nobil dac înarmat cu un cosor. Columna lui Traian / Dacian nobleman armed with a billhook. Trajan’s
Column; 5 – Adamclisi. Războinic barbar înarmat cu un cosor / Adamclisi. Barbarian warrior armed with a billhook; 6 –
Cosor cu coadă scurtă. Replică / Short handle billhook. Replica
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Fig. 2. 1 – Cosor de luptă. Replică / Battle billhook. Replica; 2, 3 – Cosoare cu coadă scurtă. Reconstituire tehnici de luptă
/ Billhooks with short handles. Fighting techniques reconstruction; 4, 5 – Cosoare cu coadă lungă. Replici / Long- handled
billhooks. Replicas
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Fig. 3. 1, 2, 3 – Cosoare cu coadă lungă. Reconstituire tehnici de luptă / Long- handled billhooks. Fighting techniques
reconstruction; 4 – Tehnici de luptă combinate; sabie și cosor cu coadă lungă / Combined fighting techniques; sword
and long handle billhook; 5 – Sabie curbă de tip Divici. Reconstituire / Curved sword, Divici type. Reconstruction; 6, 7 –
Reconstituire tehnici de luptă cu sabie scurtă, de tip Divici, puternic curbată / Reconstruction offighting techniques with
short sword, Divici type, strongly curved
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Fig. 4. 1 – Sabie curbă de tip Sarmizegetusa. Replică după exemplarul descoperit la Ursici / Curved sword,Sarmizegetusa
type. Replica after the sword discovered at Ursici; 2, 3, 4, 5 – Reconstituire tehnici de luptă cu sabia de tip Sarmizegetusa /
Reconstruction of fighting techniques with the Sarmizegetusa type sword; 6 – Sabie curbă de tip Târgu Mureș. Reconstituire
/ Curvedsword, Târgu Mureș type. Reconstruction
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Fig. 5. 1, 2, 3 – Tehnici de luptă cu sabia curbă de tip Târgu Mureș. / Short sword,Târgu Mureș type, fighting techniques.
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SLASHING KNIVES ( Hiebmesser ) –
CURVED DAGGER ( sica, -ae ). THEIR
FUNCTION AND SYMBOLIC ROLE IN THE
LA TÈNE PANOPLY OF WEAPONS
AUREL RUSTOIU *

Abstract: The La Tène ‘standard’ panoply of weapons
consists of a long sword, a spear and a shield. The panoplies
of weapons from temperate Europe are frequently accompanied by knives (known as Hiebmesser in German literature) having a typically La Tène shape, while similar panoplies dated to the same period from the northern Balkans,
Lower Danube region and Transylvania contain curved
daggers known as sica. Their association with weapons in
some funerary inventories led to their identification as battle instruments. However, the analysis of their contexts of
discovery points to a different functionality. The slashing
knives were used by the ‘organizers’ of collective banquets
to slice and debone the meat, and were seen as symbols of
status. The case of the curved daggers of sica type is completely different. A series of archaeological contexts, the
morphology and decoration, and archaeological, historical
and ethnographic analogies indicate that sica was more
likely a sacrificial instrument. Thus, it can be presumed
that the elites from the northern Balkans and the north
of the Lower Danube, whose identity and social function
were publicly expressed through the La Tène panoplies of
weapons, also performed ritual functions. Their perception
as “ethnic” weapons belonging to the defeated population,
promoted by Trajan’s Column, probably appeared due
to their role as status symbol in the society of pre-Roman
Dacia.

Rezumat: Panoplia de arme „standard” de tip La Tène este
formată dintr-o spadă lungă, o lance şi un scut. Panopliile
de arme din Europa temperată sunt însoţite frecvent de
cuţite având o formă specifică culturii La Tène (denumite
Hiebmesser în literatura germană), în timp ce panopliile
similare de la sfârşitul epocii fierului din zona nord-balcanică, de la Dunărea de Jos şi din Transilvania au în componenţă pumnale curbe denumite sica. Asocierea cuţitelor
menţionate cu arme în cadrul unor inventare funerare a
condus spre ideea că ele reprezintă la rândul lor instrumente
de luptă. Analiza contextelor de descoperire a relevat însă
altă funcţionalitate. Cuţitele de lovit au constituit instrumente pentru tranşarea şi dezosarea cărnii, fiind utilizate
în banchete colective de către „organizatori” ca simboluri de
statut. Cu totul altfel stau lucrurile cu cuţitele curbe de tip
sica. O serie de contexte arheologice, morfologia şi ornamentica pieselor, analogiile arheologice, istorice şi etnografice,
indică faptul că sica a constituit mai degrabă un instrument
pentru săvârşirea sacrificiilor. În acest caz putem presupune
că elita războinică nord-balcanică şi nord-dunăreană, a
cărei identitate şi funcţie socială era exprimată public prin
panoplii de arme de tip La Tène, a exercitat şi funcţii rituale.
Imaginea de arme „etnice”, aparţinând poporului învins, pe
care a promovat-o Columna traiană se datorează probabil
rolului de status simbol pe care l-au jucat obiectele respective
în societatea Daciei preromane.

Keywords: La Tène, weapons, slashing knives, curved
daggers, Dacia.

Cuvinte-cheie: La Tène, arme, cuţite de lovit, pumnale
curbe, Dacia.

The funerary finds from temperate Europe indicate that the ‘standard’ La Tène panoply of weap‑
ons included a long sword, a spear and a shield (Fig. 1). More rarely other elements of military gear, such
*
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as helmets or chainmails, were added to this panoply. In other cases, the panoply of weapons that accom‑
pany the deceased inside the grave was ‘incomplete’, including only some of its elements (for example,
only spears and shields or only long swords and shields etc.). This has been sometimes understood as the
reflection of a warlike and/or social hierarchy1.
A decade ago, it has been noted the frequent addition of knives having a typical La Tène shape
(defined as Hiebmesser in German literature) to the Late Iron Age panoplies of weapons in temperate
Europe, whereas similar panoplies used during the same period in the northern Balkans, the Lower
Danube area and Transylvania contain knives having a different morphology2 (Fig. 1). The latter have
a curved blade and are known in archaeological literature as sica. Their inclusion alongside weapons in
funerary assemblages led to the idea that they were also part of the fighting equipment. Consequently,
slashing knives were often referred to as ‘fighting (combat) knives’. At the same time, the sica was consid‑
ered to be the emblematic weapon of the Dacians.
The aim of this contribution is to discuss the functional and symbolic role of these knives in rela‑
tion to the panoplies of weapons with whom they were associated. The identification of the functional
and symbolic meanings of these knives is largely related to the strategies employed by members of vari‑
ous communities to manipulate the funerary ceremonies, aiming to express certain social identities at
both communal and pan-communal level. In order to attain this objective, the analysis of entire archaeo‑
logical contexts in which these objects were found is important. Finally, the morphological characteris‑
tics (the general shape) and their evolution could also contribute to the identification of their function.
The constitutive elements of the funerary assemblages could be interpreted as symbols expressing
the attitude of the members of the community towards death, yet at the same time they convey their own
perception of the deceased’s former self-image3. Equally, the funerary rituals performed during burial
represent social and political events where the nature of the relations between the deceased and the fam‑
ily and respectively the community, his social role and position and, consequently, the status inherited
by his descendants are all highlighted. More exactly, the way of manipulating elements of the funerary
assemblage is important for the symbolic manifestation of a certain social identity of the deceased or of
his descendants4. In this regard the weapons were not only means to wage a war. The interring of ‘stan‑
dard’ or ‘incomplete’ panoplies of weapons in graves had an important role in expressing the inclusion of
the deceased into a certain privileged social group. They were the distinctive sign of the warrior class and
also of the “citizens”, namely those who were allowed to participate in the public life and in the process
of decision-taking.
For instance, Caesar (BG VI, 18) writes that the Celts from Gaul did not allow the children to
participate in public gatherings if they were below the age at which they were entitled to bear weapons.
Along the same lines, Tacitus (Germania XIII, 1) mentions that the Germans “... make no public or pri‑
vate business without being armed. It is not, however, usual for anyone to bear arms until the state has
recognised his power to use them. Then in the presence of the council one of the chiefs, or the young
man’s father, or some kinsman, equips him with a shield and a spear. These arms are what the “toga” is
with us, the first honour with which youth is invested. Up to this time he is regarded as a member of a
household, afterwards as a member of the community”5.
Consequently, in several communities the weapons appear not only in graves belonging to war‑
riors, but also in those of several craftsmen or healers, as symbols of their inclusion in the freemen class6.
1
2
3
4
5
6
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The weapons placed by some communities in children’s burials7, or those found sometimes in the female
graves, whose owners were acknowledged as “honorary males”8, can be interpreted in the same manner,
as a symbol of the virtual belonging of the deceased to the warrior class.
Referring to the slashing knives again, it is noteworthy that inside the graves they were not grouped
together with elements of the panoply of weapons. Instead, they are associated with bones resulting from
the meat offerings (usually pork). Meanwhile, when these bones are missing, the offering is supposed
to have consisted only of boneless meat9 (Fig. 2). Accordingly, it is quite clear that the instruments in
question were used to slice off meat, like some sort of cleaver. The pointed tip allowed them to be also
used for deboning the carcass (Fig. 3/2). Their overall morphology didn’t change very much throughout
the Late Iron Age (Fig. 3/1). The length of these knives (ca. 25–37 cm) is similar to that of modern-day
cleavers. The blade is massive, straight or slightly curved, having a quasi-triangular shape and a pointed
end. Morphological changes were observed at the handle, whose shape is one of the main criteria for
their typological classification10. From the point of view of their distribution, it has been observed that
certain shapes were preferred in Western Europe, whereas knives of a different morphology were used
in the East11. However, the general aspect of these knives didn’t undergo major alterations, probably due
to their function, namely slicing off and deboning the meat, which didn’t change through time. In this
context, it has to be also noted that knives having a similar morphology were used in Classical Greece for
sacrificing animals and for deboning the meat (Fig 4).
Regarding the contexts of discovery, the slashing knives were not exclusively found in graves with weap‑
ons. There are other quite frequent situations in which their presence in women’s graves has been noted, with‑
out any other accompanying elements that would be specific to the ‘male’ graves12 (Fig. 2). As a consequence,
the interpretation of these knives strictly as weapons has been already questioned several decades ago13.
On this account, slashing knives cannot be associated with the panoply of weapons. Functionally,
they were tools for slicing off and deboning the meat. The inclusion of such objects in graves containing
panoplies of weapons, but also in graves comprising feminine assemblages, could be discussed from a
different perspective. M. Schönfelder considered recently that, due to their functionality, these knives
could have played a role in certain collective banquets, where they were used by the ‘organizers’ to
slice and distribute the meat to the participants. These ‘organizers’ enjoyed a higher social status, which
explains the association of these knives with the panoplies of weapons14. In the same way, the presence
of such tools in women’s graves could indicate a similar status related to the right to slice and distribute
the meat to other members of the group participating in the feast15. This idea appears to be also sup‑
ported by the concomitant occurrence of regular domestic knives in funerary assemblages (especially
female) from a series of cemeteries in the Carpathian Basin, indicating the existence of other cutting
tools for personal and not collective use16. While dealing with the role of instruments for slicing meat,
7
8
9
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12
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14
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16

Nicolăescu-Plopşor, Wolski 1975, 54; Rustoiu, Comşa 2004; Härke 2004; Rustoiu, Berecki 2015 etc.
Arnold 1995; Simniškytė 2007; Sankot 2014a.
Osterhaus 1981, 14–16; Németi 1993, 119–120; Szabó, Tankó 2012, 128; Marion, Guillaumet 2012, 190–193 etc.
Regarding the typology of the early La Tène finds, see also Osterhaus 1981. Regarding the typology of the finds discovered
in Central and Eastern Europe and for a more detailed classification of the finds defined within the Dürrnberg type, see
also Dizdar 2013, 122–137.
Osterhaus 1981, 6, 10, Maps 1–2; Stöllner 1998, 105–108, Fig. 24; Gaspari et al. 2004, 283–284, Map 1; Schönfelder
2010, Fig. 4; Dizdar 2013, Maps 11–13, Fig. 47/1–4.
Schönfelder 2010, 226–227, Table 1.
Osterhaus 1991.
Schönfelder 2010, 229.
Pavel Sankot also noted that the occurrence of such knives in several graves with or without weapons indicates the high
social status of the deceased: Sankot 2014b,154.
See, for example, the cemetery at Ludas, in Hungary, or that at Zvonimirovo, in Croatia: Szabó, Tankó 2012, 128–129;
Dizdar 2013, 266–267.
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M. Poux has also considered their ceremonial implications, pointing to their equal use in sacrifices.
These knives and other objects used for the aforementioned purpose appear in graves of the great aris‑
tocracy of Gallia17.
The symbolic importance of the knives in question appears to be also indicated by the care given
to their appearance, some having ornamented handles or blades18. Finally, there are cases recording
the existence of metal, equally ornamented, or leather sheaths19. The displaying of the slashing knives
attached to the belt where other members of the community or the outsiders could see them suggests
once more the role played by these objects as a rank or status symbol.
Considering the role of the slashing knives, the practical and symbolic function of the curved dag‑
ger of the sica type has to be questioned. The latter also accompanied the La Tène panoplies of weapons
from funerary contexts of the northern Balkans, the Lower Danube area and Transylvania20. This con‑
nection, as well as the evidence provided by the battle scenes depicted on Trajan’s Column, which show
Dacians using such curved knives during the confrontations with the Romans, led to the idea that the
objects in question were real weapons.
Morphologically, the sicae have a curved blade with an inner cutting edge and a ‘blood channel’.
Generally, the length varies between 25 and 35 cm, but there are also knives that fall outside this range. In
spite of the overall morphological unity, there are some distinctions regarding the shape of the handles,
the curvature of the blades or their thickness (some knives have an arched narrow blade, others have an
angular edge and some massive knives have a more pronounced blood channel) etc. (Fig. 5/1). Many
such knives were ornamented on the blade with zoomorphic or geometric patterns21 (Fig. 5/2).
From the chronological point of view the earliest finds are from south of the Danube, where sicae
were found in graves belonging to a northern Balkans’ military elite (defined archaeologically as the socalled Padea-Panagjurski Kolonii group) which were dated to the end of the 3rd century and during the
2nd century BC (Fig. 6). North of the river, the funerary contexts containing La Tène panoplies of weap‑
ons are known already for the 2nd century BC (La Tène C2), whereas the latest ones belong to the time of
Augustus22. During the 1st century AD it appears that north of the Danube the panoplies of weapons have
suffered a series of structural modifications. Namely, the long swords of the La Tène type disappeared,
their place being probably taken by the swords with a curved blade and a long handle known as falx,
-cis23. Both the archaeological finds and figurative representations from the time of Trajan’s Dacian wars
(see below) document the latter. Concerning the sica, with a few exceptions24, there aren’t many clear
contexts that could confirm their use during the 1st century AD, yet this could be more likely the result
of the poor quality of archaeological research and scarce information than a real situation25. Suggestively,
the representations on Trajan’s Column indicate their use until the conquest of Dacia by the Romans.
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Poux 2004, 42.
Sankot 1996, 560–562; Schönfelder 2010.
Schönfelder 2010, 229.
Knives of this type are also known in other regions around the main distribution area, such as several finds discovered
in the Scordiscian milieu and even further to the west, or those occurring in the composite ‘Celto-Dacian’ environment
in south-western Slovakia: Majnarić-Pandžić 1970, p. 24/10, 28/5, 46/6; Todorović 1972, Pl. 11/1, 13/1, 17/4, 29/2,
34/6; Stalio 1986, p. 33, fig. 42; Dizdar, Potrebica 2005, p. 60–62, map 1; Gaspari, Krempuš, Brišnik 2004, p. 284–285,
Map 2; Nešporova 2002, p. 141, 314, Fig. 101/2 etc.
Rustoiu 2007a; Rustoiu 2007b; Rustoiu 2008, 153–158.
Torbov, Anastassov 2008; Łuczkiewicz, Schönfelder 2008; Anastassov 2011; Rustoiu 2012, 171–178.
Rustoiu 2007a.
See, for example, a grave from the Beograd-Karaburma cemetery, dated to the 1st century AD, which includes a sica:
Todorović 1972, Pl. 36/1.
The fortified settlements and fortresses where such finds were found have been generally dated to the 2nd/1st century
BC – 1st century AD, see for example Glodariu, Iaroslavschi 1979, 139, Fig. 72/7–9 (unfortunately, the drawings are too
schematic, rendering incompletely the morphological details); Rustoiu 2002a, 74, Fig. 4 etc.
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Regarding their function, the possibility that such objects were also used in certain circumstances
as weapons cannot be excluded. Still, some archaeological contexts, a series of morphological details,
as well as the structure of the panoplies (comprising a sufficiently complete arsenal even without these
knives) suggest another interpretative possibility.
Thus, the discovery of several curved knives in certain sanctuaries of the Thracian populations
inhabiting the western Rhodopes, such as at Babjak26 (Fig. 7/1), indicates that they should be more
likely interpreted as sacrificial instruments than offerings of weapons, given the rare occurrence of the
latter in such kind of contexts. In this regard, the usual iconographic representation of the priests in
Classical Greece holding a sacrificial knife (machaira) in their hands, thus showing one of their dis‑
tinctive attributes, is significant27. Furthermore, curved knives have been illustrated in several scenes on
painted pottery as attributes of some heroes of the Greek mythology (for example Perseus28 or Iolaos29).
The same function appears to be indicated by the ornamentation of the objects in question. For
example, the blade of the dagger found at Corcova (Mehedinţi County) was decorated with a pair of
eagles facing each other, while the tip of the sheath ended with the head of a ram30, an animal that was
frequently chosen for sacrifices31 (Fig. 7/2). Similar eagles, more or less stylized, are represented on
many other finds discovered mostly in north-western Bulgaria and Romania. They appear together with
celestial symbols. In other cases, the blade of the daggers is decorated only with astral representations
included in more or less elaborate combinations32 (Fig. 5). The link between the eagles and the warlike
elites of pre-Roman Dacia is also illustrated by other representations, in which the birds of prey belong‑
ing to the celestial divine domain were at the same time important messengers facilitating communica‑
tion between the human realm and the world of gods. Amongst the most significant examples are the
silver phalerae from the hoard found at Lupu (Alba County), which depict female characters associated
with images of horse riders and eagles, also facing each other33 (Fig. 8).
The patterns visible on the blades of the sicae are different both in style and function from the
ornamentation seen on the scabbards of the La Tène long swords that are used during the Late Iron
Age throughout Continental Europe. The numerous long swords of this type are decorated with pairs
of dragons or griffins (Fig. 9/1–2). Both the zoomorphic lyre and the pairs of griffins are part of an
iconographic code which is relatively unitary and probably characterized certain distinct groups within
the warlike social category34. These symbols, probably having magic meanings, also played an important
role as agents of social communication. They were “read” and acknowledged by the members of a panEuropean warlike elite (who used to identify themselves through this visual code), as well as by various
individuals belonging to other social or hierarchical categories that went in contact with them35. In this
26
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Tonkova 2005, p. 171, 174, Pl. V/5,7.
van Straten 2005, 19.
Carpenter 1991, 106, Fig. 161.
Carpenter 1991, 121, Fig. 180.
Rustoiu, Sîrbu 1999; Rustoiu 2007a, 69, Fig. 4.
For example, a large ritual pit was discovered inside the Dacian settlement at Sighişoara-Wietenberg containing a large
quantity of ovicaprine bones, whereas pork and cattle ones predominate in the settlement: Rustoiu et al. 1993; El Susi
1997.
Rustoiu 2007b.
Two decades ago, I proposed a classification of the phalerae based on their size. Thus, the eagles with snakes form a pair
of facing images, followed by two pairs depicting each a feminine character and a rider, while the last phalera, the largest,
being placed below the others: Rustoiu 1997, 84–85, Fig. 74. This arrangement of the pieces allows a more adequate
‘reading’ of the images displayed on the phalerae, compared to a classification based on iconographic themes. Equally, it
is quite clear that the origin of these iconographic themes can be found in the representations of the northern Balkans’
aristocratic art of the 5th–3rd century BC: Rustoiu 2002b, 123–134.
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context, it is important to note that the decoration was located on the scabbard on a highly visible area,
sometimes (if not in the majority of cases) being enhanced using inlays of various coloured materials, or
through gilding, as it is the case for example with a scabbard from Aiud, in Transylvania. P. S. Wells has
noted that “…these images are for the most part visually simple… They were structured in such a way
that their content could be grasped quickly”36.
In contrast, the curved knives (sicae) have different decorative features. These pieces were deco‑
rated on their blade, and not on the scabbard (Fig. 9/3–4). Thus the symbols decorating the blades were
only visible during their use within certain sacrificial rituals and could have only been observed by a
reduced number of initiated individuals having the right to participate in these ceremonies. This situation
is similar to that of the daggers or short swords having the hilt decorated with anthropomorphic details
and the blade incised on the upper part with symbols representing the moon, which are widespread in
temperate Europe during the La Tène period (Fig. 9/5). These objects were very probably used, like
the curved knives of the northern Balkans, in sacrificial rituals by a restricted number of masters of the
sacred37, so the symbols incised on the blades were only visible during particular religious ceremonies.
Consequently, if the curved daggers were used for performing sacrifices then it could be consid‑
ered that the warlike elite, whose identity and social role was publicly displayed through the panoplies of
weapons, was in also charge of ritual functions. This would explain the occurrence of the curved daggers
together with military equipment on the one hand, and the importance that these objects played in the
display of the ritual functions, along with the social and political ones, on the other. In order for this to
be clear to all members of the community, the curved daggers were carried at the waist in sheaths made
of metal or organic material (probably leather and/or wood)38.
A comparable practical and symbolic functionality is also known among other populations, such
as some communities from the Middle East, particularly in Yemen, but also in Saudi Arabia or Oman.
The examples provided by the ethnographic study of these communities allow a better understanding
of the functions of such weapons. Thus, janbiya or jambiya (or khanjar in the eastern part of the Arabic
Peninsula) is a curved dagger with two cutting edges (Fig. 10/1). The youngsters are allowed to bear
these daggers once they have completed the rites of passage to become men. However, the right to bear
them is also conditioned by the social position and status of their owners. The two most important types
of janbiya are the ‘aseeb (or ‘asib) and thumah (or tuza). Ordinary members of the tribes have access only
to the first type, whereas the second type is limited to the elites of the community, the chieftains and the
aristocrats. In Yemen, until the fall of the hereditary regime of the imams during the 1960s, thumah was
reserved for the religious elites of the country. More than that, the difference between the two types of
janbiya is not about the shape of the dagger itself, but rather in the shape of the sheath and the manner
of wearing it. Namely, ‘aseeb’ has the tip of the sheath strongly curved and is worn at the waist in a verti‑
cal position in the middle of the body (Fig. 10/3), whereas thumah has the tip of the sheath less curved
and is fixed at the waist more to the right of the body, in a 30 degrees angle (Fig. 10/2). Additionally, the
daggers worn by members of the tribal elite had their sheaths decorated with a silver or gold sheet, all
the more so because the use of gold was restricted in the past through social rules (some sort of taboos)
to the sheiks (shaykhs), the tribal leaders. It is noteworthy that the sheaths ornamented with silver or
gold sheets were made by Jewish craftsmen until 1949–1950, when they emigrated from the peninsula
to Israel. This reinforces the concept of a privileged relation established between the elites seeking to
acquire rank symbols, including weapons, and the prestige craftsmen who are recognized as highly spe‑
cialized, just as it has been documented in numerous cases in Iron Age Europe or pre-Roman Dacia.
36
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Finally, it should be added that the shape, decoration and colour of the sheaths or that of the belts that
the daggers were hanging from varied significantly, thus serving not only to distinguish between differ‑
ent social categories, but also to signal the inclusion of the individuals into different tribal groups39.
To conclude, janbiya, the curved daggers of the Middle East, were primarily signs of the social sta‑
tus or of the inclusion of individuals into a certain cultural or tribal community, even though in certain
circumstances they were also means of expressing violence. Even so, they weren’t weapons usually used
in military conflicts. This could be a case similar to that of the sicae from the Balkans and Dacia.
Still, if this is the case, how the illustration of these daggers as battle weapons in the scenes on
Trajan’s Column can be explained? Very probably, their role as status symbols for the warlike and sac‑
erdotal elites of the Dacian Kingdom made the imperial propaganda to transform these daggers into a
distinctive ethnic attribute, being therefore associated with the image of the defeated. Thus, the sica is
represented in a realistic manner as a weapon (and not as an instrument of another nature) on numerous
Roman monuments beginning precisely with the time of the conquest of Dacia. Trajan’s Column, which
shows the ‘movie’ of the Dacian–Roman wars according to a propagandistic and iconographic program
developed for the public of the imperial capital, probably played a part in consolidating the image of the
curved dagger as the ‘national’ weapon of the Dacians40 (Fig. 11/2). On the Column, king Decebalus
ends his own life with a sica (Fig. 11/5), the same type of dagger that is also represented on the funerary
monument of T. Claudius Maximus41 (Fig. 11/4). Furthermore, sica appears on coins commemorating
the Roman conquest and the organizing of the new province42. On an epigraphic monument discov‑
ered during the 19th century in the former capital of the Dacian Kingdom (only half is still preserved
in precarious conditions in the Museum of Deva), which was dedicated by the soldiers of the Legio IV
Flavia Felix, the letters L and FF were rendered in the shape of curved daggers43. Finally, the sicae are also
depicted on minor art objects that commemorated the Dacian–Roman wars, such as the bronze plaque
discovered more recently at Gârla Mare (Mehedinţi County)44 (Fig. 11/3).
However, the real weapon used by the Dacians during the wars against the Romans is reproduced
on other imperial monuments. Probably the best known example is the trophy at Adamclissi which illus‑
trates the falcis, swords that have a blade arched towards the pointed end and a long handle suited for
battling with both hands45 (Fig. 12/2). The length of such swords is between 64 cm46 and 87 cm47. There
are no traces of the sica at Adamclissi, a fact already noted by different researchers in the course of time48.
Erected between AD 106 and 109 and finished before the completion of the Column in Rome, the
monument from Dobrogea follows an official iconographic program imposed by the imperial author‑
ities49. Nonetheless, unlike the Column, Tropaeum Traiani aimed at a less educated public compared
to the Greek inhabitants of the Black Sea cities or the citizens in Rome. This population consisted of
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colonists settled in these areas and the military staff garrisoned in Dobrogea. Significantly, the triumphal
monument at Adamclissi was placed at the intersection of the roads that ran across the region, where it
could be seen by the travellers along these routes50. Taking into consideration the local audience that the
propagandistic monument was addressing to, it could be presumed that the provincial sculptors, unlike
the artists in Rome, preferred to represent on the stone metopes the real weapons used by the barbarians
who confronted the Roman troops. These were probably known in the region given the proximity to
the former Dacian Kingdom and following the recent events. The discovery of several swords of the falx
type, especially in the area of the capital of the Dacian Kingdom51, confirms that these were real weapons
and not something imagined by the Roman stonemasons or authors52. Such swords with a curved blade
are documented also in later, provincial funerary contexts in Dacia53 and Pannonia54. They suggest that
a number of free people originating from the local communities known prior the conquest, who had
the right to bear such weapons or at least to display them on the occasion of funerary ceremonies, sur‑
vived the Dacian–Roman wars. The soldiers included into the various Dacian cohorts that were sent to
different corners of the Roman Empire were probably recruited from amongst this category. These sol‑
diers were responsible for the iconographic perpetuation of the falx, which has also become and ethnic
emblem. The best examples are two epigraphic monuments from Britannia, from the Birdoswald fort,
which illustrate such weapons55 (Fig. 12/3–4). These were dedicated by the soldiers of the cohors I Aelia
Dacorum miliaria equitata, an auxiliary unit probably recruited during Hadrian56, which at the beginning
of the 3rd century AD, when the aforementioned monuments are dated, still preserved the memory of
the origin of their military unit through the symbolic use of an ‘ethnic’ weapon.
Conclusions. Returning to the issue raised in the beginning of this paper regarding the function
and symbolic role of the slashing knife (Hiebmesser) and of the curved dagger (sica), both frequently
occurring together with the La Tène panoplies of weapons, the analysis of the contexts of discovery
revealed that the objects in question were not necessarily battle instruments.
In the case of the slashing knives, it is clear enough that they were utensils for the slicing off and
deboning the meat. Their use by the ‘organizers’ of collective banquets, namely by persons having a high
social position, transformed these knives into status symbols. This explains their occurrence in funerary
assemblages together with panoplies of weapons, the latter being equally invested with an important role
in the displaying of a specific social identity. The presence of several slashing knives in graves with female
assemblages very probably illustrate in a symbolic manner a similar status, namely that of an ‘organizer’
having the right to cut and distribute the meat to other members of the group participating in the feast.
The situation is different when referring to the daggers of the sica type. Although their use as weap‑
ons in certain circumstances cannot be entirely excluded, their function appears to have been another.
A series of archaeological contexts, the morphology and the ornamentation of the finds, as well as the
archaeological, historical and ethnographic analogies, indicate that the sica was more likely a sacrificial
instrument. Accordingly, it could be supposed that the warlike elites from the northern Balkans and the
north of the Danube, whose social identity and function was expressed publicly through the La Tène
panoplies of weapons, also performed ritual functions. This could explain both the occurrence of the
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curved daggers together with other weapons and the role played by them in ritual practices along with
the social and political ones. Finally, the perception of the sica as an ‘ethnic’ weapon belonging to the
defeated nation, which was promoted by Trajan’s Column, was probably a result of its role as status symbol in the society of pre-Roman Dacia.
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Fig. 1. Panoplia de arme „standard” în zona central-europeană în LT C (sus) şi
în zona nord-balcanică în LT D (jos) (după Rustoiu 2007a).
Fig. 1. The La Tène ‘standard’ panoply of weapons in Central Europe in the LT C period
(above) and in the northern Balkans in LT D (below) (after Rustoiu 2007a).
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Fig. 2. Necropola de la Ludas. Poziţia cuţitelor în morminte în raport cu inventarul funerar:
pătrate – ofranda de carne; triunghiuri – arme (după Marion, Guillaumet 2012).
Fig. 2. The cemetery from Ludas. Position of knives in the graves in relation to the funerary
inventory: square – meat offerings; triangles – weapons (after Marion, Guillaumet 2012).
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Fig. 3. 1 - Diferite tipuri de cuţite de lovit (după Osterhaus 1981 şi Dizdar 2013);
2 – Satâre şi cuţite de dezosat moderne (după Google images).
Fig. 3. 1 – Different types of slashing knives (after Osterhaus 1981 and Dizdar 2013);
2 – Modern slashing and deboning knives (after Google Images).
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Fig. 4. Scene de sacrificiu şi de tranşare pe ceramica pictată grecească din epoca clasică: cuţitele de tranşat sunt asemănătoare
cuţitelor de lovit din mediul celtic (după Google images, Louvre and Univ. of Pennsylvania Museum of Archaeology and
Anthropology).
Fig. 4. Sacrificial and slicing meat scenes on Classical Greek painted vessels: the slashing knives are similar with the ones
from the Celtic environment (after Google Images, Louvre Museum and Univ. of Pennsylvania Museum of Archaeology and
Anthropology).
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Fig. 5. Forme diferite de pumnale curbe de tip sica (1) şi tipuri de ornamente
de pe lamele pumnalelor (2) (după Rustoiu 2007a şi 2007b).
Fig. 5. Different shapes of the curved daggers of sica type (1) and ornamental
motifs on the daggers’ blade (2) (after Rustoiu 2007a and 2007b).
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Fig. 6. Distribution of the graves containing panoply of weapons of the Padea-Panagjurski Kolonii type (after Łuczkiewicz, Schönfelder 2008 and Rustoiu 2012).

Fig. 6. Răspîndirea mormintelor cu panoplii de arme de tip Padea-Panagjurski Kolonii (după Łuczkiewicz, Schönfelder 2008 şi Rustoiu 2012).
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Fig. 7. Pumnale curbe din sanctuarul de la Babjak (1) şi dintr-un mormânt de
la Corcova (2) (după Tonkova 2005 şi Rustoiu, Sîrbu 1999).
Fig. 7. Curved daggers from the sanctuary at Babjak (1) and from a grave at
Corcova (2) (after Tonkova 2005 and Rustoiu, Sîrbu 1999).
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Fig. 8. Falerele şi fibulele de argint din depozitul de la Lupu (Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia. Photo A. Rustoiu).
Fig. 8. The silver phalerae and fibulae from the hoard at Lupu (Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia. Photo A. Rustoiu).
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Fig. 9. 1-2 – Spade cu teci decorate cu perechi de dragoni sau grifoni de la Kosd. 3-4 – Pumnale curbe de la Cetate şi Piatra
Craivii. 5 – Spadă scurtă cu mâner antropomorf descoperită în Rin lângă Mainz (1-2: după Szabó, Petres 1992; 3: după
Nicolăescu-Plopşor 1945-1947; 4: după Rustoiu 2007b; 5: după Fitzpatrick 1996).
Fig. 9. 1-2 – Decorated swords with pairs of dragons or griffins from Kosd. 3-4 – Curved daggers from Cetate and Piatra
Craivii. 5 – Anthropomorphic hilted short sword from the Rhine at Mainz (1-2: after Szabó, Petres 1992; 3: after NicolăescuPlopşor 1945-1947; 4: after Rustoiu 2007b; 5: after Fitzpatrick 1996).
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Fig. 10. Pumnal curb (1) şi cele două tipuri de janbiya în Yemen: 2 – thumah;
3 – aseeb (1-2: după Heinze 2014; 3: după Cammann 1977).
Fig. 10. Curved dagger (1) and the two types of janbiya in Yemen: 2 – thumah;
3 – aseeb (1-2: after Heinze 2014; 3: after Cammann 1977).
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Fig. 11. Sica (1) şi reprezentările sale (2-5): 1 - Călăraşi; 2 – Imagini de daci cu sicae pe Columna lui Traian (după von
Schnurbein 1979 şi Cichorius 1896-1900); 3 – Gârla Mare (după Stângă 1996); 4 – Monumentul funerar al lui T. Claudius
Maximus (după Speidel 1970); 5 – Scena sinuciderii lui Decebal, pe Columna lui Traian (după Cichorius 1896-1900).
Fig. 11. Sica (1) and its representation (2-5): 1 - Călăraşi; 2 – Images of Dacians with sicae on Trajan’s Column (drawings von
Schnurbein 1979 after Cichorius 1896-1900); 3 – Gârla Mare (after Stângă 1996); 4 – The funerary monument of T. Claudius
Maximus (after Speidel 1970); 5 – The scene of Decebalus’ suicide on Trajan’s Column (after Cichorius1896-1900).
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Fig. 12. Fig. 8. Falx (1) şi reprezentările sale (2-4): 1 – Grădiştea de Munte; 2 – Adamclissi
(după Florescu 1965); 3-4 – Birdoswald (după Wilmott 2001b).
Fig. 12. Fig. 8. Falx (1) and its representation (2-4): 1 – Grădiştea de Munte; 2 –
Adamclissi (after Florescu 1965); 3-4 – Birdoswald (after Wilmott 2001b).
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ARME PROVENIND DE LA URSICI,
COM. BOȘOROD, JUD. HUNEDOARA
IOSIF VASILE FERENCZ, CRISTINA BODÓ, ANGELICA BĂLOS*

WEAPONS FROM URSICI, COMMUNE BOȘOROD, HUNEDOARA COUNTY
Abstract: Few archaeological pieces had been integrated
on the Roman and Dacian Civilisation museum in Deva in
the Autumn of 2013. The author of the discovery, mr. Popa
Dorin, an “treasure hunter” declared that he discovered
them on the teritory of the Ursici village, a small locality
on the montanian area, in Hunedoara county, close to the
Dacian fortresses on the Orăștie Mountains.
There are some tools (two hoes), but also some weapons
(two curved swords – of the type of the so called falx, and
one sword having two bezels – of the type so called spatha).
Even if the two preserved in totality weapons are coming
from compromises contextes, it could be possible to have
been found together on the same pit. We could not say anything about the character of the discovery but the pieces
complete the informations about the Dacian weaponry
during the first Century A.D.

Keywords: weapons, falx, spatha, 1st Century AD,
Dacians
Rezumat: În toamna anului 2013, au intrat în patrimoniul Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane câteva piese
dacice. Conform declaraţiei descoperitorului, acestea provin de la Ursici, com. Boşorod, jud. Hunedoara, în apropierea Cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei.
Este vorba de două sape, o sabie curbă, o spadă şi un fragment de lamă, probabil tot de la o sabie curbă. Probabil că
cele două arme provin din aceeaşi groapă. Contextul fiind
compromis, este greu de spus prea multe despre caracterul
depunerii, dar prezenţa şi asocierea celor două arme completează informaţiile privind armamentul dacic, din sec. I
p. Chr.
Cuvinte-cheie: arme, falx, spadă, sec. I p. Chr., daci

O descoperire recentă, care a suscitat interesul presei locale în momentul semnalării ei, a îmbo‑
găţit colecţiile Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane din Deva cu un lot de piese valoroase. Cele
şase obiecte din fier au fost predate de către consilierul superior al Direcţiei Judeţene pentru Cultură
Hunedoara Angelica Bălos în data de 15 octombrie 2013. Găsitorul, domnul Popa Dorin, a declarat că
ele provin de pe raza localităţilor Ursici, com. Boşorod, jud. Hunedoara şi Romoşel, com. Romos, jud.
Hunedoara1. În procesul verbal este specificat şi faptul că obiectele au fost descoperite „cu detectorul
proprietate personală”2.
Aşa cum s-a întâmplat şi în alte cazuri, în munţii din apropierea capitalei Regatului dac şi, practic,
peste tot pe teritoriul României, pe fondul incoerenţei legislative, dar şi a incapacităţii justiţiei de a stopa
acest fenomen, prin braconajul arheologic au fost scoase la lumină artefacte rar întâlnite în descoperirile
arheologice. Cei care îşi arogă titlul de „arheologi amatori” au distrus numeroase contexte, fiind pedepsiţi
*
1
2

Ferencz Iosif Vasile, Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva – fiosifvasile@yahoo.com; Cristina Bodó, Muzeul
Civilizației Dacice și Romane Deva – emesbod@yahoo.com; Angelica Bălos – Direcția Județeană pentru Cultură
Hunedoara – angelica080509@yahoo.fr
Vârful de lance provenind de la Romoşel va fi prezentat cu un alt prilej.
Proces verbal nr. 5613 din 15. 10. 2013.
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arareori şi numai pentru infracţiunea de furt al unor obiecte şi nu pentru distrugerea contextelor din care
au fost extrase3.
Date fiind condiţiile descoperirii, o sursă de informaţie pentru reconstituirea contextului desco‑
peririi este procesul verbal prin care au fost recepţionate obiectele, chiar dacă detaliile trebuie acceptate
cu unele reţineri. Aşa cum rezultă din procesul verbal, piesele provin din două localităţi diferite, fiind
descoperite de către aceeaşi persoană, domnul Popa Dorin.
În ceea ce priveşte lotul de cinci obiecte de la Ursici, de la început se poate observa că ele provin
dintr-unul sau din mai multe locuri cu aceeaşi structură geologică. Oxizii care acopereau toate aceste
obiecte aveau în componenţă mică şi pietricele. În ceea ce priveşte gruparea lor, ne putem baza doar pe
cele relatate de descoperitor, inclusiv din timpul deplasării la Ursici.
Autorul descoperirii, care şi-a declarat buna intenţie prin predarea către Direcţia Judeţeană pentru
Cultură Hunedoara a lotului de obiecte găsite, a acceptat să ne însoţească pe teren, pentru a ne arăta locul
exact al descoperirii. Descinderea a avut loc în luna noiembrie 2013, după obţinerea Autorizaţiei pentru
evaluare de teren, fiind prezenţi Cristina Bodó şi Iosif Ferencz, din partea MCDR şi Angelica Bălos, din
partea Direcţiei.
Locul descoperirii
Satul Ursici este amplasat în extremitatea vestică a comunei Boşorod, ocupând platourile înalte ale
Munţilor Şureanu, în zona de contact cu Valea Streiului, şi implicit, cu Depresiunea Haţeg (Pl. I).
Am fost conduşi într-o păşune/fâneaţă (Pl. I/1, Pl. II/2) aflată în proprietatea lui Muntean Viorel
din Ursici, nr. 20, unde se putea vedea o groapă acoperită de scurt timp (Pl. II/2). Cetăţeanul Popa Dorin
ne-a asigurat că două dintre obiectele descoperite, mai exact o sabie curbă şi o spadă, au fost extrase de
el din acea groapă. Mai mult, a menţionat că cele două arme se găseau încrucişate. În legătură cu locul
din care provin celelalte obiecte nu a reuşit să îşi amintească date exacte, indicându-ne păşunea, unde se
puteau observa urmele a mai multor gropi de mici dimensiuni.
În aceste condiţii, am trasat şi săpat un sondaj de mici dimensiuni în locul indicat ca fiind cel
de provenienţă a armelor (Pl. II), încercând să recuperăm ce mai era posibil din informaţiile legate de
descoperire. Nu am reuşit să identificăm urme ale unui complex, cel mai probabil ele fiind distruse în
momentul extragerii pieselor. Dar în pământul excavat se găseau mici bucăţi dintr-un obiect din fier, care
se potriveau cu partea ruptă a spadei. În plus, solul conţine pietricele şi mică, fiind asemănător cu struc‑
tura oxizilor de pe suprafaţa artefactelor predate muzeului din Deva4.
Localitatea de provenienţă a acestui lot de obiecte, aşa cum a fost prezentat de către cetăţeanul
Popa Dorin, este cunoscută în literatura arheologică ca una în care au fost identificate materiale arheolo‑
gice şi cu alte prilejuri, dar, conform datelor Direcţiei Judeţene pentru Cultură Hunedoara, aria descope‑
ririlor în discuţie nu era delimitată, înainte de acest moment, ca sit.
În „cătunul”/ punctul Mesteacăn5 din satul Ursici, comuna Boşorod, în grădinile lui Viorel Munteanu
şi Ion Coman Ciucurescu au fost descoperite fragmente ceramice dacice şi o râşniţă din tuf vulcanic6.
3

4

5

6

Păreri similare au fost exprimate cu diverse ocazii şi de către alţi arheologi: vezi spre exemplu Borangic, Ciută 2014,
p. 416, 418, 421, 423; sau Rustoiu 2016, p. 75. De curând, Aurel Rustoiu a evidenţiat unele dintre informaţiile iremediabil
pierdute ale unor contexte arheologice devenite celebre, în Rustoiu 2016, p. 75, în special notele 6 şi 7. În acelaşi timp,
trebuie să remarcăm şi gradul mare de incertitudine al „informaţiilor” furnizate de către aceşti „arheologi amatori”, care
nu reuşesc să înlocuiască observaţiile ce ar fi rezultat din documentarea profesionistă.
Descoperirea unui fragment apaţinând spadei arată că cel puţin una dintre cele două arme provine din acel loc. Nu este
exclus ca ambele piese să fi fost descoperite în acelaşi context, iar afirmaţia găsitorului, cum că ele erau încrucişate este
interesantă, ar putea să fie o observaţie importantă, însă ea nu poate fi probată.
Conform site-ului Primăriei Boşorod, este vorba de toponimul unui grup de case din satul Ursici – http://www.
comunabosorod.ro/?Localizare_si_Acces, accesat în data de 6 februarie 2017.
Tatu 1994, p. 199; Tatu et alii 1988–1991, p. 102, Gheorghiu 2005, p. 49.
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Obiectele
În ceea ce priveşte lotul de piese predat Muzeului din Deva, el este compus din:
1. Sabie curbă (Pl. III)
A fost confecţionată din bandă de fier, prin forjare. Vârful este ascuţit, iar profilul lamei este triun‑
ghiular. La extremitatea opusă vârfului se găseşte tija de înmănuşare, care se îngustează treptat. Se pot
observa cu uşurinţă urmele operaţiunii prin care lama iniţială a fost îngustată în zona mânerului.
Mânerul era realizat probabil din lemn, deoarece încă se mai puteau vedea, înainte de restaurare,
urme de fibre lemnoase fixate în stratul de oxizi. Se păstrează un nit fixat aproape de gardă (Pl. III/2). Pe
una dintre feţe se observă o nervură uşor reliefată situată exact în locul în care lama începe să se îngusteze
şi marchează, probabil, garda (Pl. III/2).
Spre vârf, pe o porţiune de cca 17 cm, lama a fost ascuţită pe ambele părţi (Pl. III/3). Nu se observă
urme de decor sau alte semne pe lamă.
Datare: sec. I p. Chr., poate în a doua jumătate a acestui secol.
Piesa are următoarele dimensiuni: lungime maximă: 65 cm; lungime tijă de înmănuşare (până
la gardă): 13 cm; lungime lamă: 52 cm; lăţime maximă: 2,85 cm, lăţime gardă: 2,79 cm; lungime nit:
2,8 cm; masă: 460 gr.
2. Spadă dreaptă (Pl. IV)
Lama este ascuţită pe ambele muchii şi în vârf. În zona gărzii a fost ruptă, cel mai probabil în
timpul extragerii din pământ. Tija de înmănuşare are profil dreptunghiular şi este uşor îndoită la capăt.
Pe suprafaţa lamei erau vizibile urme de oxizi şi păreau să se observe urme de fibre lemnoase. Nici după
restaurare nu se observă ornamente.
Datare: sec I p. Chr.
Piesa are următoarele dimensiuni: lungime maximă: 87,3 cm; lungime tijă de înmănuşare (până la
gardă): 19,3 cm; lungime lamă: 68 cm; lăţime max: 3,06 cm; lăţime gardă păstrată: 2,88 cm; lăţime gardă
probabilă: cca 3,4 cm; masa: 430 gr.
3. Lamă de sabie (?) (Pl. V)
Se păstrează un fragment de lamă de fier fragmentară, uşor curbă. Poate proveni de la o unealtă
(coasă?)7 sau mai probabil de la o sabie curbă. Este ascuţită la vârf, iar în partea opusă este secţionată din
vechime. Urmele acestei operaţiuni se observă cu uşurinţă. Lama are profil triunghiular, iar la vârf este
rotunjită. Pe una dintre feţe se observă cu uşurinţă un semn având forma unor cercuri concentrice.
Datare probabilă: sec. I p. Chr., poate în a doua jumătate a acelui secol.
4. Sapă (Pl. VI)
Confecţionată din fier, are partea activă rotunjită, iar partea opusă, muchia, este masivă şi are
formă patrulateră. În gaura de înmănuşare se mai găsea pământ în momentul predării. Piesa are următoa‑
rele dimensiuni: lungime maximă: 17,8 cm; lăţime maximă: 6,7 cm; lăţime minimă: 3 cm.
5. Sapă (Pl. VII)
Confecţionată din fier, are partea activă dreaptă, iar partea opusă, muchia, este masivă, de formă
patrulateră. În gaura de înmănuşare se mai găsea pământ în momentul predării. În zona găurii de înmă‑
nuşare piesa pare să fi fost deformată, poate în momentul introducerii cozii. Piesa are următoarele dimen‑
siuni: lungime maximă: 19,2 cm; lăţime maximă: 8,7 cm; lăţime minimă: 3 cm.
Ambele piese se încadrează în tipul II, varianta b a tipologiei realizate de I. Glodariu şi E. Iaroslavschi,
datat în sec. I p. Chr8. Obiecte similare au mai fost descoperite la Grădiştea de Munte – Sarmizegetusa
Regia, Feţele Albe, Valea Largă şi la Strâmbu9, toate în Munţii Orăştiei.
7
8
9

Însă forma ei este diferită de a coaselor cunoscute de noi. Vezi spre exemplu Glodariu, Iaroslavschi 1979, fig. 33/3,5–7.
Glodariu, Iaroslavschi 1979, p. 68–69, fig. 27/1–5, 7–8.
Glodariu, Iaroslavschi 1979, p. 68–69.
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Analiza descoperirii
Cum am mai menționat, zona de provenienţă a lotului de obiecte de la Ursici, aşa cum a fost
prezentat de către cetăţeanul Popa Dorin, este cunoscută în literatura arheologică ca una în care au fost
identificate materiale arheologice şi cu alte prilejuri.
Una dintre observaţiile pe care am putut să le facem asupra obiectelor intrate în colecţiile muzeu‑
lui devean a fost aceea că pe suprafaţa unora dintre piese se observau urme de fibre din lemn, provenind,
poate, de la mânerul sabiei, într-unul din cazuri, sau de la teacă, în cazul spadei.
Despre cele două sape, putem spune că astfel de obiecte sunt prezenţe obişnuite în depozitele
dacice descoperite cu diverse prilejuri în zona capitalei Regatului Dac şi nu numai10.
Însă cele care ies în evidenţă sunt armele, fie ele întregi sau fragmentare. Pe de o parte, sabia curbă
şi fragmentul aparţinând unei alte arme11 de acelaşi tip se înscriu într-o serie deocamdată limitată ca
număr de descoperiri. Acest tip de armă apare reprezentat pe monumente, ori în iconografia unor piese
numismatice romane, cu trimitere la daci sau la campaniile dacice ale lui Traian12.
După toate probabilităţile sabia curbă, falx-ul, apare pe parcursul secolului I p. Chr.13, ea devenind
cunoscută în antichitate ca armă specifică dacilor14. Aşa cum am amintit şi mai sus, sunt puţine astfel
de arme cunoscute din descoperiri; în plus, în extrem de puţine cazuri avem informaţii clare în ceea ce
priveşte contextul.
De curând, Cătălin Borangic a repertoriat acest tip de piese, constatând că, în general, este vorba
de „o armă de dimensiuni medii spre mari”, cu lungimea totală între 0,70–1 m, lama triunghiulară în sec‑
ţiune, cu o curbură terminată într-un vârf ascuţit15.
Astfel de piese au fost semnalate la Grădiştea de Munte – Sarmizegetusa Regia16, Cristeşti17,
18
Divici , Viscri19.
De la Grădiştea de Munte – Sarmizegetusa Regia provin mai multe exemplare, întregi sau fragmen‑
tare: o sabie curbă a fost descoperită într-unul dintre depozitele de piese de fier de pe terasa a VIII-a20,
o piesă în locuinţa patrulateră cercetată pe „Platoul cu şase terase” de la Tău21. Acestora li se adaugă un
fragment de falx, descoperit cu ocazia cercetărilor care au vizat aria în care s-a descoperit matriţa de
bronz: se păstrează o parte din limba prevăzută cu două nituri de fier şi un segment din lamă22. Un exem‑
plar descoperit mai recent, se pare, în aşezarea civilă (probabil de către căutătorii de comori), se găseşte
în custodia Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca23. În acelaşi timp, în diferite
cataloage apare o lamă de sabie curbă aflată în patrimoniul MNIR – este vorba de o piesă descoperită în
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19

20
21
22
23

Glodariu, Iaroslavschi 1979, p. 67–71.
Credem că piesa descrisă la nr. 3 şi ilustrată în Pl. 5 reprezintă cel mai probabil un fragment din lama unei săbii curbe.
Borangic 2006, p. 63–82; Rustoiu 2007, p. 72.
Rustoiu 2007, p. 72.
Glodariu, Iaroslavschi 1979, p. 137.
Borangic 2009, p. 49–52; Borangic 2015, p. 174–200.
Daicoviciu et alii 1953, p. 169, fig. 2/a; Daicoviciu et alii 1957, p. 259; Glodariu, Iaroslavschi 1979, p. 137–138; Borangic
2009, p. 49–51; Henţ 2014, p. 110–111; Florea 2015, p. 18, pl. 15/17.
Borangic 2009, p. 49; Borangic 2015 p. 191–192.
Borangic 2013, p. 126–128.
Descoperirea din secolul al XIX-lea de la Viscri a suscitat interesul cercetătorilor pe parcursul secolului XX (vezi
bibliografia la Borangic 2015, p. 198).
Daicoviciu et alii 1953, p. 169, pl. 22/a.
Daicoviciu et alii 1957, p. 256, 259; Glodariu, Iaroslavschi 1979, p. 137–138, fig. 71/1; Henţ 2014, p. 110–111.
Florea 2015, p. 18, pl. 15/17.
Informaţie prezentată în timpul comunicării în cadrul simpozionului ştiinţific aniversar Muzeul la 65 de ani – veşnic tânăr,
Zalău, 6–7 octombrie 2016 de către D. Cioată, A. Henţ, R. Mateescu, Arme şi piese de echipament militar din zona Munţilor
Orăştiei.
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1952–1954 la Grădiştea de Munte – Sarmizegetusa Regia, intrată în custodia MNIR în 1971, primită de
la Institutul de Arheologie Vasile Pârvan24.
O parte dintre piesele repertoriate de către C. Borangic, după cum chiar şi autorul remarcă25, pot fi
considerate incerte. Aşa este cazul piesei văzute în târgul de la Alba Iulia26, al fragmentelor de armă aflate
la Complexul Muzeal Arad27, ori „posibilul” fragment de falx de la Tilişca28. Dacă acele artefacte sau unele
dintre ele pot fi autentice, contextele din care provin trebuie să fie considerate incerte.
Pe una dintre cele două feţe ale fragmentului de lamă, prezentat de noi la nr. 3 în catalog (Pl. V/1,3),
se observă un semn realizat sub forma unor cercuri concentrice. Motivul cercului concentric se regăseşte
în numeroase cazuri pe lama unor cuţite curbe (sica)29 şi a unor săbii cu lama curbă (falx)30, ori pe lamele
unor lănci31, fiind interpretat ca simbol solar32. Se regăsesc uneori şi pe mânerele unor cuţite, cum este
cazul exemplarului de la Corcova, considerat a fi cea mai elaborată piesă din aria nord-tracică33. În acel
caz, simbolul aplicat pe suport metalic a fost integrat într-un decor ce aminteşte de „S”-ul înlănţuit, atât
de comun artei celtice34. Acelaşi element de decor este prezent şi pe obiecte confecţionate din materii
dure animale35, ori pe unele materiale de construcţii din fier36.
De asemenea, cercuri ştanţate sunt prezente şi pe o serie de unelte descoperite în Munţii Orăştiei:
pe câteva dintre topoarele din cadrul depozitului de la Piatra Roşie37, pe o daltă provenind de la Grădiştea
Muncelului, din templul mare de calcar de pe terasa a XI-a38. Tot în categoria semnelor pe obiecte din
fier amintim şi pe cel în formă de dreptunghi de pe muchia fragmentară a unui topor descoperit în ace‑
laşi loc39. Şi tot la fel de interesante sunt şi semnul în formă de „crenguţe de brăduţ”40 ori cel în formă de
„papion ori de cleşte”41, de la Piatra Roşie. Aceste semne, în special cele prezente pe unelte, pot fi mărci
ale unor meşteri sau ateliere42.
Un alt aspect care ne-a atras atenţia îl reprezintă faptul că pe o porţiune (cu o lungime de 17 cm)
lama a fost ascuţită pe ambele părţi. Aceeaşi situaţie o întâlnim la sabia descoperită pe una dintre terasele
Platoului cu şase terase de la Sarmizegetusa Regia43, precum şi în cazul armei de la Cristeşti44. Această
24

25
26
27

28
29
30
31
32
33
34
35

36
37
38
39
40
41
42
43
44

Borangic 2015, p. 183–185; Borangic, Bădescu 2014, p. 77, pl. XLVIII. În rapoartele de cercetare arheologică publicate în
acea perioadă există amintită o singură sabie curbă: cea din depozitul de pe Terasa a VIII-a (Daicoviciu et alii 1953, p. 169,
fig. 2/a).
Borangic 2015, p. 184–186,
Borangic 2009, p. 49, fig. 2/1; Borangic 2015, p. 185–186.
Borangic 2009, p. 50 – printre altele, se menţionează că a fost găsit la rădăcina unui brad de pe terasa a IV-a de la
Sarmizegetusa Regia; aceasta este una dintre terasele din interiorul fortficaţiei actuale, ocupate de o pădure de fagi seculari
şi pe care nu există brazi.
Borangic 2015, p. 198–199.
Rustoiu 2002, p. 60; Rustoiu 2007, p. 70; Sîrbu, Borangic 2016a, p. 51–52, fig. 12.
Glodariu, Iaroslavschi 1979: 137–138, fig. 71/1.
Cum este cazul celei descoperite la Živovči, în Bulgaria, vezi Rustoiu 2002, p. 205, Fig. 41/1.
Rustoiu 2002, p. 60; Rustoiu 2007, p. 70.
Rustoiu 2002, p. 59.
Rustoiu, Sîrbu 1999, p. 12; Rustoiu 2002, p. 59.
Sîrbu et alii 2007, p. 25, fig. 35; Ferencz, Dima 2009, p. 21, 24–25, fig 3/2; Ferencz 2010c, p. 79–80, Pl. II/1–4; Ferencz,
Gurgu-Ţârdoiu 2009, p. 161–162, Pl. II/1–2; Ferencz, Beldiman 2012, p. 76, 228, Pl 1, Pl. 2, Pl. 3, Pl. 4; Beldiman et alii
2013a, p. 41, Fig. 4–8; Beldiman et alii 2013b, p. 116–117, Pl.II-X; Beldiman et alii 2013c, 749–750, Fig 4–7.
Gheorghiu 2005, Fig 175/9.
Sîrbu, Cerişer, Ioan 2005, p. 10–12, nr. 2–4, 6, 8.
Iaroslavschi 1983. p. 373, pl. 1/1.
Iaroslavschi 1983. p. 373, pl. 2/2.
Sîrbu, Cerişer, Ioan 2005, p. 11, nr. 5.
Sîrbu, Cerişer, Ioan 2005, p. 11, nr. 6.
Florea 2011, p. 137.
Henţ 2014, p. 111.
Borangic 2015, p. 191.
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situaţie ne oferă unele indicaţii şi în ceea ce priveşte utilizarea şi eficacitatea acestui tip de armă. Replica
sabiei a fost utilizată uşor de către un renactor cu o singură mână, iar o analiză recentă45 a demonstrat
că acest tip de armă se putea folosi atât la acţiuni de înjunghiere, cât şi de lovire, mânerul lung şi forma
armei permite ocolirea scutului, ca să poată să fie puse în pericol zonele vitale din partea de sus a corpului
adversarului. Rezultatele experimentelor au demonstrat că o astfel de armă era utilizată de infanterie, în
prima linie, eficienţa ei fiind mare în luptele de aproape46.
Spada (spatha), zveltă şi lungă, prin formă şi dimensiuni este specifică lumii germanice, însă ea
„face carieră” şi în armata romană, fiind utilizată cu succes de trupele de cavalerie. În armata romană
era folosită de cavalerişti împotriva infanteriei47. Din perioada de început a Principatului s-au păstrat
puţine exemplare. Mai cunoscute sunt cele de la Newsteed48 şi Camelon49 din Britania, precum şi cea
care provine de la Rottweil, din Germania50, datată în sec I p. Chr. Acest tip de armă, importată din
spaţiul roman, este frecvent în cadrul depunerilor funerare ale culturii Przeworsk, fiind larg răspândit în
morminte datate în faza B2 a acestei culturi51. Pe parcursul fazelor B1 şi B2 sunt prezente în morminte şi
săbii cu un tăiş derivate dintr-o tradiţie mai veche52.
O bună analogie pentru exemplarul ilustrat de noi o constituie şi spada din mormântul nr. 2
de la Chojne, din Polonia53, încadrată în tipul „Newsteed” sau tipul I al spadelor din mediul culturii
Przeworsk54. Armele încadrate în acest tip provin din complexe datate, de asemenea, în sec. I p. Chr55.
Între descoperirile mai târzii, dar care tipologic se apropie de exemplarul de la Ursici, menţionăm o
spadă de la Căşeiu datată în sec III p. Chr.56. Aceasta ilustrează evoluţia în timp, pe un larg interval a
acestui tip de armă, a cărei apariţie a marcat un moment important în evoluţia şi adaptarea armamen‑
tului roman57.
Ţinând cont de încadrarea cronologică a analogiilor prezentate, credem că spada de la Ursici poate
fi datată cel mai probabil în secolul I p. Chr. O datare mai precisă nu credem că putem să propunem în
acest stadiu al cercetărilor, datorită lipsei contextului de descoperire. Iar proveninenţa ei, trebuie căutată
mai probabil în mediul cultural germanic decât în cel roman.
Prezenţa unor obiecte provenite din alte medii culturale în sud-vestul României nu este singulară,
tot aşa cum se constată influenţele externe în numeroase domenii ale vieţii. O serie de piese provenind
din lumea elenistică şi romană58, dar şi din spaţii locuite de celţi59 se regăsesc frecvent între descoperirile
45
46
47
48
49
50

51
52

53
54
55
56
57
58

59

Barbu, Borangic 2016.
Barbu, Borangic 2016.
Bishop, Coulston 1993, p. 71–74.
Bishop, Coulston 1993, P, 71, 74, fig 36/2 (622 mm şi 635 mm lungime, 30 şi 35 mm lăţime).
Bishop, Coulston 1993, P, 71, 74, fig 36/ 5.
Bishop, Coulston 1993, P, 71, 74, fig 36/ 6. Acest exemplar are dimensiuni şi formă foarte apropiate faţă de cele ale
exemplarului de la Ursici (865 mm lungime şi 44 mm lăţime).
Andrejowski 2010, p. 12, Kontny 2008, p. 121 .
Andrejowski 2010, p. 12. Cultura Przeworsk s-a dezvoltat ca rezultat al adoptării de către populaţia locală din zonele
sudice şi sud-vestice ale Poloniei de azi a modelelor La Tène. La acest proces este posibil să fi participat şi alţi factori
externi, cum ar fi putut fi tranzitarea aceloraşi teritorii de către bastarni şi sciri în secolul al 3-lea a.Chr.: Andrejowski 2010,
p. 2. În ceea ce priveşte cronologia absolută a acestei culturi, vezi: Kontny 2004, p. 216, sau Bochnak, Urman 2016, p. 284,
fig 10.
Biborski 1999, Fig 15/e.
Biborski 1999, p. 100.
Biborski 1999, p. 100.
75 cm lungime lamă şi 16,5 cm tijă mâner, 3 cm lăţime lamă: la Isac 2006, p. 444–446, p. 453.
Feugere 2002, p. 115.
Glodariu 1974; Florea1990–1993; Gheorghiu 2001; Gheorghiu 2004, p. 165–174; Gheorghiu 2005, p. 175, 167–171;
Rustoiu 2005; Gheorghiu, Crişan 2010; Mustaţă et alii 2014; Ferencz 2005; Ferencz 2010a; Ferencz 2010b; Florea 2015;
Mustaţă, Ferencz 2016 etc.
Ferencz 1998; Rustoiu 1999; Ferencz 2012; Ferencz 2013, p. 168–169, nr. 10–11, Pl. V; Drăgan 2014.
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din acest areal. Tot în acelaşi fel se poate demonstra preluarea unor tehnici de lucru din lumea grecoromană sau celtică60, şi prezenţa în Dacia a unor meşteri specializaţi din lumea greco-romană61.
Alte serii de obiecte au o arie geografică de utilizare care acoperă teritorii aflate la distanţe mari şi,
în acelaşi timp, locuite de populaţii diverse. Aşa este, spre exemplu, cazul brăţărilor şnurate de tip Şimleul
Silvaniei (tipul 3 în sistemul propus de Aurel Rustoiu62). Podoabe de acest fel se găsesc în număr mare
în mediul germanic al grupului Tyniec şi în descoperirile aparţinând culturii Przeworsk din Polonia63.
Contextele acestor piese de podoabă sunt datate în secolul I p. Chr.64.
Şi în privinţa pieselor de armament se cunosc exemplare răspândite pe spaţii mari. Printre altele,
este remarcată prezenţa unor tipuri de piese de armament desemnate ca „arme balcanice”65. În cadrul
acestei categorii, sunt încadrate umbo-urile descoperite în contexte arheologice din sud-estul Europei
într-o categorie numită: „Balcanische Schildbuckel”. Intervalul cronologic în care sunt utilizate scuturi
cu elemente metalice centrale de acest fel este unul larg, cuprinzând perioada Lt C2, Lt D1 şi ajungând,
în cazul unor descoperiri, şi în primul secol al erei creştine66. Cercetătorul polonez remarca faptul că
cele mai numeroase piese încadrate în această categorie se grupează pe teritoriul de astăzi al României,
precum şi în spaţiul sloven67. De asemenea, presupunea că exemplarele aflate în zone îndepărtate pot fi
puse pe seama mobilităţii unor războinici68.
În sfârşit, trebuie menţionat şi faptul că în zonă au mai fost găsite cu diferite prilejuri şi alte obiecte
specifice lumii germanice. Astfel, în Pasul Merişor, în partea spre Crivadia, a fost găsit un umbo de scut
specific culturii Przeworsk69, datat în sec. I p. Chr., iar în Munţii Orăştiei, în aria Costeşti – Târsa, punc‑
tul Pârâul Gemenilor (sau Şesul Ciorii – Pârâul Gemenilor) a fost semnalată o sabie germanică cu un
singur tăiş (sax)70.
Aşa cum menţionam şi mai sus, datele privind contextul descoperirii au ca sursă numai declaraţia
descoperitorului.
În ceea ce priveşte asocierea în complexe arheologice a două astfel de arme, trebuie menţionat
că mai există astfel de cazuri. Spre exemplu, într-un tumul de la Kaloz (Republica Ungaria), descope‑
ritorii menţionează printre alte artefacte care făceau parte din inventarul funerar şi o „sica“71. Potrivit
dimensiunilor menţionate de autori (lungime 55 cm, în condiţiile în care piesa era fragmentară) cre‑
dem că avem de-a face mai probabil cu o sabie curbă. Însă ceea ce ne-a stârnit interesul este faptul că
arma curbă se asociază cu o spadă lungă şi cu umbo-uri de scut de tip „germanic“. În acest caz mor‑
mântul este unul dublu, aparţinând a doi războinici şi păstrază şi un schelet de cal72. Cele trei trupuri
sugerează în cazul mormântului de la Kaloz prezenţa unui călăreţ şi a unui pedestru (ori un cavaler şi
un „scutier”).
Cuţite curbe cu dimensiuni neobişnuit de mari precum cel din mormântul de la Kaloz se cunosc
şi din alte descoperiri. O astfel de piesă interpretată a fi „sica de mari dimensiuni” este cunoscută de la
60
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Florea 1998, passim; Gheorghiu 2000, p. 214–217; Gheorghiu 2001, p. 189–198, Gheorghiu, Crişan 2010, p. 132–140.
Florea 2015, p. 141–145; Bodó 2015, p. 465–497.
Rustoiu 2006, p, 95–97.
Rudnicki, Sławomir 2011.
Rudnicki, Sławomir 2011, p. 121–138.
Łuczkiewicz 1998: 253–267.
Łuczkiewicz 1998, p. 259.
Łuczkiewicz 1998: 259, vezi harta ilustrată la pagina 263, în Fig 10.
Łuczkiewicz 1998: 265. I. V. Ferencz şi C. Dima presupuneau că răspândirea acelor tipuri de piese ar fi putut să fi fost şi o
consecinţă a campaniilor vestice ale lui Burebista ori a contactelor culturale: Ferencz, Dima 2009, p. 23.
Opreanu, Alicu 2006, p. 491–492, fig. 2.
Daicoviciu 1964, pl. III/5; I Daci 1979, p. 52, pct. 124; Glodariu, Iaroslavschi 1979, p. 138, pl. 71/4; Daicoviciu, Ferenczi,
Glodariu 1989, p. 186.
Palágyi, Nagy 2002, p. 88, Pl. V/13.
Palágyi, Nagy 2002, p. 14, 86–88.
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Neudorf – Pârâul Roşu, jud. Arad73. Arme curbe cu lungimi care ajung până la 50 cm sunt prezente şi
în inventare funerare de la Mala Kopanya, din Ucraina74. Într-un studiu recent asupra cuţitelor curbe
provenind din morminte dacice de la nord de Dunăre autorii consideră ca fiind pumnale exemplarele cu
lungimea cuprinsă în general între 25 şi 35 cm, acceptând că există şi excepţii75. Cele mai lungi dintre ele
sunt încadrate în Tipul C, unde sunt incluse cele având lungimi de 30–40 cm, dar este menţionat şi faptul
că se găsesc şi exemplare mai lungi, fără să fie specificat cât de lungi76.
Mormântul de la Kaloz se datează în prima jumatate a sec. II p. Chr.77, la fel credem ca se datează
şi mormântul de la Viscri78. Menţionarea descoperirii de la Viscri este importantă tocmai datorită aso‑
cierii, ca şi la Kaloz, într-un mormânt tumular, tot de epoca romană, a unor arme germanice cu o sabie
curbă79.
Cele două morminte datate în perioada stăpânirii romane par să reflecte modalitatea de exprimare
funerară a unor exponenţi ai elitelor locale80.
Cântărind cele două arme, sabia şi spada, am remarcat că masa lor este asemănătoare (0,460 kg
sabia şi respectiv 0,430 kg spada). Această observaţie ar putea să sugereze o preferinţă a posesorului, care
îşi putea alege arma în funcţie de modul de luptă pe care urma să îl poarte.
Dr Marius Barbu, arheolog specializat în tehnici de arheologie experimentală, a realizat câte o
copie a acestor arme, propunând şi soluţii de înmănuşare (Fig. 1). Pornind de la dimensiunile păstrate,
lamele din oţel ale pieselor rezultate au mase asemănătoare cu ale celor originale81. În cazul soluţiei de
înmănuşare propuse de specialistul devenea, diferenţa de masă între cele două creşte în favoarea sabiei
curbe82. Aceste diferenţe, care puteau să fi caracterizat şi exemplarele originale, credem că pot fi puse pe
seama modalităţii diferite de luptă cu fiecare dintre cele două.
În ceea ce priveşte starea pieselor, menţionăm că nu sunt urme de distrugere intenţionată. În
acelaşi timp, se poate observa că în cazul depunerilor de arme din lumea dacică (puţine în context de
cult83), deteriorarea intenţionată a pieselor nu este obligatorie, aşa cum ne indică situaţia de la Conţeşti,
com. Davideşti (jud. Argeş)84, Lozna, com. Dersca (jud. Botoşani)85, Pietroasa Mică – Gruiu Dării
(jud. Buzău)86. Oricum, condiţiile descoperirii obiectelor de la Ursici împiedică orice consideraţie argu‑
73

74

75
76
77
78
79

80
81

82
83
84
85
86

Exemplarul, având lungimea de 52 cm, deşi a fost modificat de către descoperitorul său, reprezintă o piesă originală, vezi
Sava, Ardelean 2010, p. 24–27.
Kotigorosko 2009, p. 17. În text, la p. 17 sunt desemnate ca fiind „cuţite dacice”, iar în explicaţia figurii 13, consideră armele
respective a fi „Falx-uri dacice” . Ulterior, acelaşi autor descrie toate cuţitele curbe descoperite la Mala Kopanya în capitolul
2.2, intitulat „Sicae”: Kotigorosko 2015, p. 114–116. În debutul acestui capitol aduce unele precizări terminologice,
considerând că armele curbe erau numite de către daci „sica”, în timp ce romanii le numeau „falx”: Kotigorosko 2015,
p. 114. În ceea ce ne priveşte nu suntem convinşi de argumentele aduse de autor pentru a-şi demonstra afirmaţia. Mai
mult, Kotigorosko este dintru început de părere că acest tip de armă „se confecţiona în două variante: pentru o mână
(50–70 cm) şi două mâini (până la 100 cm).” – Kotigorosko 2015, p. 114, chiar dacă nu ilustrează exemplare atât de lungi.
De altfel, în pagina următoare, prin tipologia pe care o propune se contrazice: Kotigorosko 2015, p. 115.
Sîrbu, Borangic 2016b, p. 336.
Sîrbu, Borangic 2016b, p. 337.
Palágyi, Nagy 2002, p. 86.
Borangic 2015, p. 189.
Mormintele de la Kaloz au fost publicate iniţial de către I. Bona: Bona 1955. Autorul presupunea cu acel prilej că
mormântul cu “sica” e probabil al unui războinic dac din Slovacia Bona 1955, p. 72. (mulţumim colegului Aurel Rustoiu
pentru semnalarea bibliografiei referitoare descoperirile de la Kaloz şi pentru amabilitatea îndrumărilor).
Egri 2012.
Respectiv 570 g., pentru sabia curbă şi 530 g., pentru spada dreaptă, ceea ce arată în fiecare dintre cele două cazuri o
diferenţă de cca 100 de grame în plus faţă de originale.
830 g falx cu mâner/690 g spatha cu mâner.
Bodó 2010, p. 84–85.
Vulpe, Popescu 1976, p. 217–226, fig. 1–6.
Teodor, Şadurschi 1978, p. 121–140; Teodor 1989, p. 68–72.
Sîrbu, Matei, Dupoi 2005, p. 25.
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mentată cu privire la caracterul depunerii, deoarece nu s-a putut analiza contextul, starea pieselor nefiind
suficientă pentru astfel de concluzii.
Cu toate că ar fi tentant să legăm într-un fel descoperirea de la Ursici de cuvintele lui Dio Cassius
despre burii germanici, aliaţi ai lui Decebal87, noi nu dorim să intrăm într-o discuţie mai amplă privind
interpretarea descoperirii. Aceasta în primul rând datorită gradului mare de nesiguranţă privind contex‑
tul real în care au fost găsite piesele. Principalul nostru obiectiv pentru acest moment a constat în sem‑
nalarea acestei descoperiri care, chiar şi în aceste condiţii, aduce câteva informaţii privind armamentul
utilizat de războinicii daci în epoca de dinaintea cuceririi romane.
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Fig. 1. Copy of weapons made by Marius Barbu (Photo made by Marius Barbu).

Fig. 1 – Copii ale armelor realizate de dr. Marius Barbu
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Pl. I 1. – Localizarea ariei cu descoperiri dacice (delimitare realizată de A. Bălos); 2. – Localizarea
localităţii Ursici între principalele localităţi cu descoperiri dacice din zonă (grafica I. V. Ferencz).
Pl. I, 1. The amplacement of the area of the discoveries (demarcation made by A. Bălos); 2. – The amplacement of Ursici
village between the main localities where Dacian discoveries were known in the area (graphic by I. V. Ferencz).
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Pl. II. 1. – Sondaj realizat pe locul locul indicat de către descoperitor ca fiind locul în care a găsit cele două
arme; 2. – Locul indicat de către descoperire ca fiind locul gropii în care a găsit falx-ul şi spada
Pl. II. Survey done by us on the place indicate by the discoverer as the place of the weapons
find; 2. The place indicate by the discoverer as the place of the weapons find.
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Pl. III 1. – Sabie curbă falx (Desen realizat de D. Pantea); 2. Detaliu cu nitul de prindere și garda; 3.
Detaliu de lamă cu vârful armei; 4. Sabie curbă falx imagine de ansamblu; (2-4 Foto I. V. Ferencz).
Pl. III. 1. – The one cutting edge curved sword falx (Sketch made by D. Pantea); 2. Detail of the
trapping rivet and the sword guard; 3. Detail of the blade and the point of the weapon; 4. The
one cutting edge curved sword falx overview (2-4 Photo made by I. V. Ferencz).
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Pl. IV – 1. Detaliu cu garda și tija de înmănușare; 2. Spadă dreaptă spatha (Desen
realizat de D. Pantea); 3. Spadă spatha (1,3. I. V. Ferencz).
Pl. IV – 1. Detail of the sword guard and the handling steem; 2. Two cutting edge sword spatha (Sketch
made by D. Pantea); 3. Two cutting edge sword spatha overview (1,3. Photo made by I. V. Ferencz).
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Pl. V. 1-2. Fragment de lamă de sabie falx (?)(2-4 (Foto I. V. Ferencz); 3. Detaliu cu semnul de pe una dintre
fețe (desen de D. Pantea); 4. Fragment de lamă de sabie falx (?) vedere general (desen de D. Pantea).
Pl. V. 1.-2. - Fragmentary blade of one cutting blade sword falx (?)(Photo made by I. V. Ferencz); 2. Detail of the mark on
one faces (Sketch made by D. Pantea); 3. Fragmentary blade of one cutting blade sword falx (?)(Sketch made by D. Pantea).
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Pl. VI – 1. Sapă din fier (desen de D. Pantea); 2 Sapă din fier – vedere lateral;
3. Sapă din fier – vedere de sus; (2-3 Foto I. V. Ferencz).
Pl. VI – 1. Iron Hoe (Sketch made by D. Pantea); 2 Iron Hoe – lateral view;
3. Iron Hoe – top view; (2-3 Photo made by I. V. Ferencz).
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Pl. VII – 1. Sapă din fier (desen de D. Pantea); 2 Sapă din fier – vedere lateral;
3. Sapă din fier – vedere de sus; (2-3 Foto I. V. Ferencz).
Pl. VII – 1. Iron Hoe (Sketch made by D. Pantea); 2 Iron Hoe – lateral view;
3. Iron Hoe – top view; (2-3 Photo made by I. V. Ferencz).
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AȘEZAREA DACICĂ DE LA HUNEDOARA ÎN
CONTEXTUL EXTRAGERII METALURGIEIPRELUCRĂRII FIERULUI DIN MUNȚII POIANA
RUSCĂ – ABORDĂRI METODOLOGICE – (I)
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The Dacian Settlement from Hunedoara in the context
of extraction of iron metallurgy in the Poiana
Ruscă Mountains-Methodological Approaches
Rezumat: Acest articol tratează câteva aspecte metodologice cu privire la metalurgia şi prelucrarea fierului
dacic în zona Hunedoarei, prin prisma unor obiecte
descoperite în contexte arheologice. Pentru început a
fost discutat contextul geologic al zăcămintelor de fier
din Munţii Poiana Ruscă, cu accent pe cele două surse
majore din vecinătatea Hunedoarei (Teliuc, Ghelari) şi a
fost generată o bază de date şi cunoştinţe, prin aplicarea
metodelor chimică şi metalografică. Au fost analizate
mai multe categorii de materiale (minereuri, luturi/nisipuri, şamote, zguri, lupe şi produse finite). De asemenea
au fost luate în discuţie, în contextul descoperirilor de
artefacte feroase de epocă dacică, cele mai recente analize metalografice efectuate pe un lot de piese, care au
provenit dintr-un complex închis (Locuinţa 1/2009) de
la Hunedoara-Dealul Sânpetru (Staţia de apă). Aceste
piese sunt obţinute din minereu de fier prin reducere
(% Fe >98%) şi au un% C 1,1–1,6 la exterior, în timp
ce% de elemente reziduale sunt foarte scăzute. În acest
context, analiza elementelor rare (reziduale) rămâne
soluţia eficientă a identificării zăcămintelor feroase. Cea
mai importantă concluzie a acestui demers metodologic,
bazată pe argumente ştiinţiice incontestabile, este aceea
că aflorismentele feroase la zi de la Ghelari şi parţial
Teliuc au fost exploatate în epoca dacică.

Abstract: This article puts in discussion a few methodological aspects regarding the metallurgy and the processing
of ferrous metals in the Dacian Era, in Hunedoara area,
from the point of view of the objects found in archaeological context. The geological context of the iron ore from
Poiana Rusca Mountains has been primarily considered, pointing out two major sources of extraction located
near Hunedoara (Teliuc, Ghelari). Then, a database has
been created using both the chemical and metallographic methods. Different categories of materials have been
analysed (iron ores, argillaceous, grogs, iron dross, lumps
and finished products). In the context of the discovery of
ferrous artefacts dated in the Dacian Era, the most recent
metallographic analyses made on a set of objects belonging
to a feature (House 1/2009) from Hunedoara-Sânpetru
Hill (The Water station), have been also taken into consideration. These artefacts have been made by the reduction
of the iron ore (% Fe >98%) having a% C 1,1–1,6 on the
surface, while the percentage of residual elements is rather
low. Considering this, the analysis of the rare elements
(residual ones) remains the most effective solution in order
to identify the iron ore deposit. The outstanding conclusion
of this methodological step, based on undoubtedly scientifical arguments, is that the ferrous outcrops from Ghelari
and partially Teliuc, have been mined in the Dacian Era.

Cuvinte-cheie: metalurgia fierului, Poiana Ruscă,
epoca dacică, metalografie, Hunedoara, Ghelari

Keywords: ferrous metallurgy, Poiana Rusca Mountains,
Dacian era, metallography, Ghelari, Hunedoara.
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Aspecte introductive. Recent staţiunii dacice de la Hunedoara (fig. 1, 21) i-au fost alocate în litera‑
tura de specialitate peste 500 de pagini, reunind rapoarte de cercetare, studii, articole, recenzii şi mono‑
grafii arheologice2. Pentru creionarea unui imagini relevante asupra acestui sensibil subiect (metalur‑
gia fierului), cu implicaţii atât economice directe cât şi de altă natură (comerţ, schimburi la distanţă,
semnificaţii politice sau simbolice), ar trebui menţionat faptul că literatura geologică primară, în ceea
ce priveşte zăcăminte feroase din Munţii Poiana Ruscă, este la prima vedere vastă şi poate acoperi, din
punct de vedere metodologic, cerinţele minimale ale unui proiect de cercetare modernă. Încă de la ini‑
ţierea, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea a unor ample proiecte miniere în Munţii Poiana Ruscăi,
au fost constituite baze de date, cu succesive înregistrări de ordin calitativ şi cantitativ3, baze neaccesate
din cunoştinţele noastre de către arheologi şi paleometalurgi. Acest aspect este vizibil şi uşor de sesizat,
o dată cu publicarea unor studii de sinteză dedicate metalurgiei fierului în epoca dacică, ale căror lacune
de ordin obiectiv nu au fost acoperite nici până în prezent. O dată cu constituirea Muzeului Castelul
Corvinilor Hunedoara (1974), datele legate de subiectul metalurgiei fierului în ţinutul Hunedoarei
s-au acumulat gradual, culminând cu constituirea unui muzeu al fierului în subordinea Combinatului
Siderurgic Hunedoara4, o parte a patrimoniului feros fiind etalat de acesta din urmă. În acest context,
apar şi primele rezultate5 ale acestor cercetări, ce e drept şi pentru perioade mai târzii, dar care anunţau
viitoare importante descoperiri. După anul 1996 o dată cu reluarea cercetărilor arheologice sistematice
(colectivul coordonat de prof. S.A. Luca, Universitatea Lucian Blaga Sibiu), preventive şi de salvare, baza
documentară legată de metalurgia fierului a crescut exponenţial, ea fiind fundamentată pe studierea unor
piese finite, zguri (nisipos-argiloase, “pure”, bogate în fier), produse refractare, deşeuri metalice şi mine‑
reuri feroase.
Etapele de lucru propuse de noi pentru viitorul apropiat, ca parte integrantă a acestui proiect de
cercetare denumit generic „Fierul preistoric şi antic din sud-vestul Transilvaniei între mit şi realitate”, se
rezumă la: problema identificării/cartării tuturor surselor de materie primă feroasă şi prelevarea de mos‑
tre, rezervată unui proiect comun geologico-arheologic; constituirea unei metaloteci şi a unei baze de
date completată şi de o hartă actualizată a distribuţiei spaţiale/geologice a resurselor feroase, fără a ţine
cont de posibilităţile tehnice antice de extragere; reunirea tuturor materialelor feroase din vechile săpă‑
turi de la Hunedoara sau din cercetări perieghetice (Cinciş, Arănieş, Cerbăl, Zlaşti, Topliţa, CernişoaraFlorese, Ghelari, Ruda etc.); clasificarea generală a punctelor de exploatare (de suprafaţă, mine, prospec‑
ţiuni) şi a spaţiilor de depozitare a sterilului sau zgurilor; analiza comparată a mostrelor; identificarea
unor noi puncte cu mineralizaţii feroase în Munţii Poiana Ruscă şi Munții Şureanu.
Contextul geologic general. Pentru Munţii Poiana Ruscăi au fost identificate, din punct de vedere
geologic, 5 areale cu zăcăminte de fier, exploatabile în epoca dacică: A = Teliuc-Vadu Dobrii, B = ArănieşCerbăl, C = Poeni, D = Ruşchiţa, E = Tomeşti), separate din punct de vedere al accesibilităţii şi al rela‑
ţionării cu siturile cunoscute6. Sfera noastră de interes a cuprins, momentan, doar primele două areale
(A, B), deoarece doar observaţiile acumulate anterior s-au putut relaţiona cu noile date şi cunoştinţe
1

2

3
4

5

6

Fotografia a fost realizată de Z. Czajlik (Universitatea Eötvös Loránd Budapest), în cadrul unui proiect de fotografiere
aeriană arheologică a Transilvaniei: Îi mulțumim și pe această cale pentru ajutorul oferit.
Luca 1999, p. 11–13, 66–79; Sîrbu et alii 2006; Sîrbu et alii 2007; Sîrbu et alii 2007a; Kelemen et alii 2012; Roman, Luca
2012a; Roman, Luca 2012b; Sîrbu, Roman 2013.
Reflectarea publicistică a acestei realităţi (Latinák 1906, p. 9, 12, 18–20).
Parţial, intenţia constituirii unei metaloteci şi a unei baze de date privind mostre cuprinse în aceasta – reflectată şi de o
hartă a distribuţiei spaţiale a resurselor feroase, fără a ţine cont de posibilităţile tehnice antice de extragere – a fost atinsă
în cadrul muzeului de companie.
Singurele contribuţii, din perspectiva paleometalurgiei/ paleotehnologiilor, s-au concretizat în obţinerea unor date de
ordin chimic cu impact tehnologic, pentru un lot restrâns de produse finite şi zguri. Din păcare, nu au fost publicate şi
contextele arheologice din care acestea au provenit (investigaţii coordonate de N.Chindler).
Kräutner 1984.
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(Fig. 3). O parte din date nu au fost utilizate, deoarece metodele prin care acestea au fost analizate au
oferit doar rezultate cantitative şi nu calitative, intenţia noastră fiind aceea de a relua, în viitorul apropiat,
studiul acestor mostre şi piese finite.
Din studiul hărţilor geologice şi al datelor generale publicate, se disting câteva observaţii:
1. Originea sedimentară a zăcămintelor de fier din Munţii Poiana Ruscă, metamorfozate regional şi
situate în fundamentul cristalin, sub formă de straturi, lentile şi cuiburi neregulate.
2. Relativa mare diversitate petrografică şi spaţială a rocilor şi mineralizaţiilor asociate.
Dintre mineralele care, din punct de vedere calitativ conţin fier, se remarcă magnetita (Fe3O4)
(72%), hematita (Fe2O3) (70%) şi limonitul (Fe2O3. H2O-Fe2O3. 3H2O) (59–63%).
3. Prezenţa în cadrul mineralizaţiilor feroase sau în vecinătăţi a unor fondanţi de calitate (dolomite
cu conţinuturi diverse de MgO), aspect concret legat de mărirea fluidizării zgurii.
4. Variabile privind concentraţiile de fier din diverse zăcăminte exploatate industrial.
În funcţie de concentrarea de aflorismente, acestea au primit indicative raportat la localitatea
principală (ex. T.1=Teliuc punctul 1, G.1=Ghelari punctul 1, ş.a.m.d.)7. Primul areal (A) (fig. 3, secto‑
rul estic) se caracterizează prin: accesibilitatea exploatării (exploatare la zi, dar şi în subteran), aflorarea
numeroaselor corpuri lenticulare în punctul T.1 (Mina centrală) şi apropierea faţă de așezările, consi‑
derate principale, prin natura şi volumul descoperirilor (Hunedoara, Cinciş). Momentan, vom lua în
discuţie doar zăcămintele de la Teliuc şi Ghelari8, pretabile la exploatarea de suprafaţă. În cazul primu‑
lui microareal (fig. 4), calcarele lenticulare sunt asociate cu mineralizaţii de fier, repartizate în câmpuri:
Teliuc (T.1) (fig. 5), Pădurea Oraşului (T.2), Nicolson (T.3) şi Dâmbul Inorii (T.4), cu o extindere pe
orizontală de cca 4 km. Vom prezenta mai jos caracteristicile geologice ale fiecărui câmp, date care au
intrat şi în baza noastră de cunoştinţe (tabel 1).
TABEL 1. Relaţia elementelor geologice privind zăcămintele feroase de la Teliuc şi Ghelari
Denumire Structură-gazdă
Formă
câmp
T.1
calcare
lenticulară
T.2
T.3
T.4
G.1–11
general

calcare, şisturi
calcare
calcare

cuiburi
lenticulară
lenticulară
lenticulară

Aspect

Dimensiuni

concordant

3–20 × 140 m

concordant
?
?
?

Compoziţie

sideroză (80%) (28–36% Fe),
ankerit (15%), limonit (5%)
35 × 350 m
limonit (19–40% Fe)
15 × 500 m
limonit (19–40% Fe)
1,5 × 20 m
limonit (19–40% Fe)
Deţinem date doar în ca‑ siderit (20–42% Fe), magnetit,
zul punctelor Poiana Ino‑ limonit (19–40% Fe), hematit
rii (1–4 × 50 m) şi Faţa
(40–50% Fe),
Mănăstirii (0,5/1,5 × 80
ankerit (10–20% Fe)
m)

În cazul microarealului Ghelari, am preferat momentan să tratăm sursele global, sub siglele G.1G.11, din lipsă de date edificatoare, cele mai importante câmpuri de exploatare fiind Poiana Inorii, Faţa
Mănăstirii, Valea Icrinţei, Filimon, Valea Caselor, Coasta Lazului, Poiana Locşa şi Plosca (fig. 6).
Cu privire la arealul B, datele deţinute sunt reduse cantitativ, minereul fiind sub formă de sideroză,
iar în zonele de oxidaţie aceasta este transformată în limonită şi secundar magnetită, pirită, arsenopi‑
rită, calcopirită şi alte. În opinia noastră, exploatarea acestor zăcăminte şi constituirea unor puternice
comunităţi dacice trebuie relaţionate cu importanţa descoperirii fortuite de la Cerbăl-Dosul Pârlit, rela‑
tiv recent sintetizată în contextul rediscutării locului şi rolului deţinut de aceasta în lumea dacică din
7

8

Intenţionat, nu am utilizat în mod curent toponime, deoarece din memoria actualelor comunităţi au dispărut numeroase
toponime identificate pe hărţile datate între finele secolului al XVIII- lea şi jumătatea secolului al XX-lea sau gradul lor de
cunoaştere este foarte scăzut.
Brana 1958, p. 25, 30.
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sud-vestul Transilvaniei9. Având în vedere resursele feroase uşor exploatabile în a doua epocă a fierului,
nu excludem faptul ca în jurul acestora să se fi constituit veritabile centre de putere, constituite – aşa cum
sugerează modelul „hunedorean” – din fortificaţii, dublate de întinse aşezări civile, spaţii sacre şi funerare,
zone de exploatare a minereurilor utile (fier, aur, pirită, calcopirită) şi depuneri votive.
Antecedente istoriografice. Începuturile metalurgiei fierului în Munţii Poiana Ruscă în a doua
epocă a fierului sunt momentan foarte puţin cunoscute, deşi există numeroase piese descoperite în con‑
texte arheologice sigure, o parte din acestea având dezavantajul de a fi într-un avansat proces de deteri‑
orare, fără posibilitatea de a analiza miezul metalic al acestora. În ceea ce priveşte metalurgia extractivă
şi producerea metalului brut, până în prezent nu sunt documentate descoperiri credibile10, contextuali‑
zarea acestora fiind motivată şi de o puternică tradiţie istoriografică de a corela metalurgia fierului din
epoca dacică cu zăcămintele de la Teliuc şi Ghelari. Unele urme de reducere la temperaturi înalte ale
minereului brut, identificate în special în zona Ghelari, se pot lega de epoca dacică, fără a avea certitudini
în acest sens11. Important de subliniat în contextul subiectului tratat sunt descoperirile din diverse puncte
arheologice de la Hunedoara (Dealul Sânpetru, Grădina Castelului, Biserica Reformată, str. Viilor, str.
Toamnei, str. Pomilor, str. Elisabeta Mărgineanu, str. Gabriel Bethlen, etc.), ne oferă o informaţie foarte
bogată, atât arheologic cât şi tehnologic (peste 350 obiecte feroase analizabile de epocă dacică), perioadă
extinsă pe o perioadă de peste două secole şi jumătate.
Abordări analitice. Primul pas al demersului nostru a constat în identificarea/localizarea/cartarea
zăcămintelor de fier şi a clarificării naturii/concentraţiei minereurilor folosite12 (tabel 2), în urma lucră‑
rilor de prospecţiuni, a cartărilor sau recartărilor, a corelării hărţilor geologice elaborate în intervalul
1769–1980 cu informaţiile directe, obţinute pe cale etno-arheologică (periegheze, cercetări de supra‑
faţă, colectări de mostre, analize chimice). Au fost incluse şi aşa-numitele variante locale/surse “secun‑
dare”, respectiv acele mineralizaţii cu dimensiuni reduse şi cu posibilităţi de exploatare facile, cu slab
randament din punct de vedere al exploatării industriale actuale.
TABEL 2. Analizele chimice ale zăcămintelor feroase de la Ghelari (date cumulative)
Denumire
minereu/
proveninenţă
Hematită/Sucovăţ
Hematit (general)
Magnetită/Wagner
Hematită/M. cen‑
trală
Siderită/M. centrală
Siderită (general)

SiO

Fe O

15,2

72.39

2

2

3

10
11

12

2

-

3

2

3

2

5

S

0.26 0,185
0,18
0,12 0,04
0,07 0,12

Fe

Mn

P

Cu

51,91
40–50
50,07
46,12

0,38
0,38
0,38
0,06

0,11
0,11
0,05
0,03

0,04
0,04
0,04
urme

0,545

-

-

0,8

0,45

0.05

8,87 61,87 11,05
17,38 65,88
-

0,52
0,08

-

2,18
6,11

6,78
0,67

0,43
0,84

0,05
0,03

6,80 14,58 40,90
5–14

-

2,72

1,08

0,10

3,02 urme 0,10

0,04
0,08

urme

-

4,07

-

1,50

1,48

1,21

0,07

0,32 42,03 2,11
0,9 20–42 1,5–
3,5
0,04 0,034 46,59 2,84

0,02

0,06

-

3,75

-

0,82

6,98

0,62

0,05

0,04 0,055 42,74

0,02

0,04

Limonită
11,92 66,55
albastră/M. centrală
Limonită/M. cen‑
13,60 61,06
trală
9

FeO Mn O MnO Al O CaO MgO CuO P O

2,62

Luca 1999, p. 67–75.
Ioan 1999, p. 9–32.
Punctele descoperite în anul 2011 cu ocazia proiectului de periegheze desfășurate pe rama de est a Munţilor Poiana
Ruscă, ce vor face obiectul unui studiu ce va apărea în cadrul revistei Sargetia. Menţionăm faptul că acest proiect s-a
materializat prin identificarea a 7 situri preistorice, marea lor majoritate aparţinând culturii Coţofeni.
Chindler 1974, p. 43, tabel 4; Latinak 1906, p. 64–65. Acest element rămâne unul esenţial din perspectiva înţelegerii
dezvoltării metalurgiei extractive şi a eficientizării condiţiilor de reducere în cadrul unor cuptoare, relativ puţin
cunoscute din punct de vedere funcţional. Acestui proces i se pot adăuga observaţii privind eventualele tratamente
termice, proprietăţile mecanice ale obiectelor şi raportul dintre fosfor şi mangan. La acest nivel al documentării putem
bănui că anumite cuptoare erau destinate obţinerii unor produse calitativ superioare (piese de armament, elemente de
harnaşament, piese cu destinații cultice).
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Denumire
minereu/
proveninenţă
Limonită
albastră/M. Mihail
Limonită/M. Mihail
Siderită/M. Mihail
Siderită-Valea
Caselor
Limonită-Valea
Caselor

SiO

Fe O

5,66

79,82

-

4,98

-

2,36

-

urme

-

21,72 59,71

-

1,51

-

5,25

0,4

0,63

0,1

0,12 0,975 41,80 1,05

49,10

-

3,44

1,27

0,76

7,81

0,05

0,05

2

2,38

2

-

3

FeO Mn O MnO Al O CaO MgO CuO P O
2

3

2

3

2

6–30

5

S

Fe

0,045 0,077 55,87

Mn

P

Cu

3,46

0,02

-

0,06 urme

38,54 2,67 0,02 0,04
0,08 36–46
3
0,03–
0,05
45–47 3,5 0,08

Acest vast program de analize sistematice, implicit statistice, dublat de însuşirea unor studii fun‑
damentale publicate în anii ‘8013 şi de parcurgerea literaturii geologice generale14, derulat pe o perioadă
de mai mulţi ani, va putea genera un model de analiză complex, cu scopul conectării acestei baze de date
la bazele de date existente în spaţiul central european. Au fost utilizate două metode, care prin corelarea
lor au oferit date complexe: cea chimică (pe un analizor spectral) şi cea metalografică. Una dintre bazele
noastre de date reuneşte rezultatele analizelor chimice15, zona noastră de interes fiind concentrată în
ultima vreme pe conţinuturile de Mn ale pieselor analizate, un element indispensabil identificării sursei/
surselor de fier, precum şi a celorlalte elemente reziduale (P, S, Cu, Ni, Cr, Mo, Al, V, Nb, Ti, B, Sn, As,
Pb, Sb, W, Co, Bi, Ta, Te, Zn, Zr). Cazul uneia dintre piesele publicate de la Piatra Roşie16 este elocvent
în această privinţă. Prezenţa unui conţinut semnificativ de Mn (0,8–0,86%) plasează sursa minereului
în zona Ghelari-Teliuc, minereul din Munţii Poiana Ruscăi având cele mai ridicate conţinuturi de Mn
cuprinse între 0,86–1,35%17. Aceste valori, în opinia noastră, nu trebuie absolutizate, deoarece nu se
cunosc valorile Mn-ului pentru toate zăcămintele de fier, cel puţin din partea estică a Munţilor Poiana
Ruscăi18.
Până la actualul moment al cercetărilor, au fost stabilite premisele unor studii structurale, cu scopul,
pe cât posibil, al reconstituirii istoriei termomecanice a obiectelor care se pretau, prin integralitate şi
stare de consevare, la acest procedeu. Am încercat generarea unei baze de date în care accentul a fost pus
pe tipologia structurilor feritice şi a incluziunilor. Au fost obţinute, ce-i drept pentru puţine piese, date
cu privire la modul de degradare al lor de până la descoperire, dar şi după acest moment. Toate obiectele
au fost analizate/reanalizate din punct de vedere arheologic iar o mare parte şi din punct de vedere pale‑
ometalurgic, utilizând cele mai performante tehnici de analiză din prezent.
Analize cantitative
Sinteza datorată lui I. Glodariu şi E. Iaroslavschi, nu insistă asupra acestui subiect (extracţia),
aspect motivat de negenerarea de către arheologii cu preocupări în paleometalurgie a unei baze de date
13
14

15

16
17
18

Fluzin et alii 1983.
Laţiu 1928; Kräutner, Kräutner 1962; Kosareva, Bergheş1962; Papp 1919; Rădulescu, Dimitrescu 1966, p. 193–198;
Zepharovich 1859, 1873, 1895.
Avându-se în vedere păstrarea integralităţii fizice a pieselor, cercetarea (analiza chimică) s-a limitat la exteriorul acestora,
care este carburat sau puternic carburat. Din zgurile care depăşeau 10 g, au fost recoltate mostre, această operaţiune fiind
precedată de o cântărire şi fotografiere a acestora.
Sîrbu et alii 2005, Ioan 2007, p. 21–24.
Ioan 2007, p. 18, 21.
Acest aspect este reclamat şi de comparaţia dintre numeroase piese provenite din situl de la Hunedoara (Dealul Sânpetru,
Grădina Castelului), aflate în curs de prelucrare cu piese analizate metalografic provenind din depozitul de la Piatra Roşie
(Ioan 2007, p. 20), conţinuturile de Mn fiind cuprinse între 0,01–0,05%. Această situaţie obiectivă se poate datora fie
exploatării în vecinătatea Hunedoarei a unor zăcăminte cu un conţinut redus de Mn, fie a provenienţei acelor piese din
zăcăminte plasate în altă arie geografică, cel mai probabil, Munţii Şureanu.
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şi cunoştinţe, pornind de la literatura geologică şi de la informaţiile deţinute de diverse instituţii şi com‑
panii de stat (Universitatea Babeş-Bolyai/Facultatea de Biologie şi Geologie Cluj-Napoca, Compania
Naţională Minvest/Sucursala minieră „Poiana Ruscă” Teliuc). Trimiterile la literatura care a exploatat
acest subiect19, insistă formal pe legarea metalurgiei fierului de resursele de la Ghelari şi Teliuc, fără argu‑
mente pertinente de ordin arheologic, implicit chimic/metalografic. Autorii acestei valoroase sinteze
afirmă faptul că “”...stabilirea cu precizie a locurilor, mai bine spus a minelor în epoca statului dac este
dificilă, cu atât mai mult cu cât exploatările ulterioare – din epoca romană, din evul mediu, și mai ales din
epoca modernă – au șters cu desăvârșire exploatările din epoca dacică”20, iar “extragerea minereurilor de
fier se făcea prin gropi plate și câmpuri deschise”21, ultima idee enunțată fiind reluată ulterior22. La acest
moment al cercetării, exploatarea în mine poate fi este considerată o presupunere și o direcție pentru
cercetările viitoare. Din cunoştinţele noastre nu au existat proiecte de cercetare pentru epoca dacică
privind identificarea, topografierea şi cronologia urmelor de exploatare a gropilor, câmpurilor deschise
şi eventual a minelor de fier din Munţii Poiana Ruscă, așa cum au existat pentru alte zone (spre exemplu
Munții Șureanu)23, cu observații completate de recente abordări livrești24.
Minereurile. Acestea reprezintă unii dintre cele mai buni indicatori ai relaţiei sursă-produs finit.
Pe cale arheologică, nu au fost până în prezent identificate în Munţii Poiana Ruscăi urme de extragere
a minereului în epoca dacică sau anterior acesteia şi nici implicit unelte de pietrar/fierărie, deşi sursele
de minereu, uşor reductibil, sunt accesibile şi amplasate în vecinătatea Cernei şi a afluenţilor ei majori.
Descoperirea acestor resturi de minereu în contexte arheologice permite, în unele situaţii, iden‑
tificarea rapidă şi eficientă a surselor majore de aprovizionare, cel mai elocvent exemplu fiind comple‑
xul cercetat de T. Mariş, ce conţinea minereu (limonită), ce a fost extras din arealul minei Mihail de
la Ghelari. Cu excepţia%SiO2, toate celelalte elemente sunt identice, cantitatea Fe2O3 fiind de cca.60%.
Celelalte zguri analizate, provenind de la mostrele 22, 23, 2925, conţin valori ale Fe2O3 cuprinse între
66–70%. Mostra 23 (%SiO2 16,68%,%Fe2O3 66,80 şi valorile apropiate ale celorlalte elemente) poate fi
legată teoretic, de zăcământul de la Ghelari (hematit, Mina centrală), celelalte mostre având relevanţă în
contextul extinderii bazei de date şi a posibilităţilor de analiză metalografică.
În urma corelării tuturor informaţiilor disponibile, se poate afirma faptul că pentru partea nordică
şi estică a Munţilor Poiana Ruscă, în epoca dacică existau posibilităţi reale de exploatare, atât a zăcămin‑
telor de suprafaţă, dispuse lenticular (prin gropi şi puţuri) cu o concentraţie mare de minereu feros (surse
minore), cât şi a zăcămintelor primare, bogate în oxizi (denumite de noi surse majore), cu concentraţii
mari în element util şi dezvoltări în profunzime (prin intermediul unor galerii cu front scurt)26. Asupra
tehnicilor de exploatare primară a minereurilor (spargerea, mărunţirea, spălarea primară, spălarea secun‑
dară) se pot face doar presupuneri, influenţate de documentaristica din perioada medievală/modernă
sau de informaţii etnografice.
Luturi şi nisipuri, utilizate la zidirea cuptoarelor. În ceea ce priveşte analiza chimică a mostrelor de
nisip descoperite în Dealul Sânpetru (mostrele 27, 30, 31) -tratate global-, demonstrează că prima mos‑
tră provine din carierele din vecinătate (peste 62% SiO2), fiind un amestec de calcar. Celelalte mostre,
19
20
21
22
23
24
25

26

Glodariu, Iaroslavschi 1979, p. 14, nota 18.
Glodariu, Iaroslavschi 1979, p. 14.
Glodariu, Iaroslavschi 1979, p. 15.
Iaroslavschi 1997, p. 21.
Ferenczi 1977.
Popa 2012, p. 301–305.
Pentru sintetizarea unor observaţii, a fost extrasă din baza de date analiza mostrei 11, provenită dintr-un context stratigrafic
aparţinând Evului mediu timpuriu. Volumul redus al mostrei (3,5 × 3 cm) conduce la posibilitatea ca aceasta să fie o zgură
cu un conţinut foarte ridicat de fier (zgură feroasă) de la reducerea minereului (cu 67,82% Fe2O3) sau este o bucată de
minereu de fier, opinia noastră înclinând spre a doua atribuire.
Iaroslavschi 1997, p. 20–21.
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dominate de valori mai mici, însă apropiate ale acestui constituent (27–29%), dublate de valori sensibil
egale ale CaO (25–29%), demonstrează că acest material se preta la construirea/repararea vetrelor sau
la stamparea cuptoarelor.
Şamote. Un alt set de analize a urmărit relaţiile din fragmente de şamotă, descoperite în contexte
secundare. Pe unele au putut fi observate mai multe amănunte. Spre exemplu, mostra 8 reprezintă un
amestec de argilă cu var (ultimul element confirmat de 33,8% CaO), cu un conţinut redus de Fe2O3. Cu
acest tip de şamotă slabă (6,88% Al2O3 +33,8% CaO + 18,66% SiO2), se putea stampa vatra cuptoru‑
lui, caracteristicile enumerate fiind definitorii pentru categoria (denumită de noi Ş.1) a acestor produse
(mostra 13). A doua categorie (Ş.2), include mostrele 12,16,18,24,25,28, desemnate ca şamote calitativ
medii, ca refractaritate (20,66% Al2O3 + 47,94% SiO2, etalon pentru categorie), cu urme de calcar şi
zgură, ideale pentru construirea/stamparea vetrelor/cuptoarelor sau buna funcţionare a acestora.
Zguri. Categoria zgurilor a ridicat o serie de probleme legate de procedeele de obţinere a fierului
din minereu. Procentul redus de silicaţi poate sugera plasarea anumitor categorii de zguri în anumite
etape ale procesului tehnologic, respectiv în categoria zgurilor de forjare, acest aspect fiind completat
de eliminarea unei părţi din oxizi. Astfel, au putut fi identificate două categorii de produse reziduale.
Mostrele 10, 20 sunt reprezentate de zguri ce pot proveni fie de la reducerea minereului de fier (28–30%
Fe2O3), fie din zgurile de forjă. Unele zguri (mostrele 15, 17), ce provin de la reducerea minereului de
fier, au Fe2O3 foarte ridicat (46%), ceea ce însemnă că zgura a rezultat dintr-un cuptor cu randament
scăzut, specific antichităţii.
Lupe. După clarificarea contextelor cronologice a provenienţei materialelor analizate, pentru baza
de date au rămas informaţiile legate de o cantitate redusă de minereu de fier, asociat unei lupe de fier
(într-un posibil context funerar), descoperite în Grădina Castelului (tabel 3). Aceste date, au fost dublate
de alte analize elementale, pe zguri şi produse refractare, provenite din contexte declarate ca aparţinând
epocii fierului, în general27.
TABEL 3. Analiza chimică (%) a minereului şi lupei de fiergăsite la Hunedoara-Grădina Castelului (cercetări T. Mariş)
Denumire
context/Gr. Mariş
Minereu
Lupă

Fe

SiO2

Fe2O3

Al2O3

CaO

MgO

Mn

FeO

41.80
60.06

5.66
5.28

59.71
61.21

5.25
2.03

0.40
1.59

0.63
0.91

1.05
0.71

0.00
22.13

Analiza chimică a acestei lupe confirmă prelucrarea minereului autohton în această zonă. După
conţinutul elementelor chimice putem afirma că lupa de fier a fost parţial pre-redusă (înnobilarea mine‑
reului de fier prin prăjire era bine cunoscută de daci). Este evidentă prelucrarea termică a minereului
datorită apariţiei% FeO şi creşterii conţinutului de Fe, aspecte posibile numai în urma unei prelucrări
termo-chimice28. Conţinutul de Mn se păstrează la nivelul la care se poate regăsi după reducerea oxizilor
de mangan, acest aspect putând fi un element sigur de identificare a provenienţei minereului prelucrat,
coroborat cu celelalte elemente chimice reziduale.
Estimări privind cantitatea de minereu necesară pentru obţinerea unei cantităţi de o tonă de lupe,
au fost avansate de prof. Ioan Glodariu, cantitatea propusă fiind de 50 tone minereu, cu o concentraţie
de 7–8%29, specifică minereurilor de la Ghelari şi Teliuc. Acest exerciţiu ar putea fi dublat de studii expe‑
rimentale, care să pună într-o altă lumină etapele tehnologice, calitatea şi cantitatea produselor obţinute,
fiind cunoscut faptul că nu este documentată etnografic această etapă de producţie în zona Munţilor
Poiana Ruscăi.
27
28
29

Ioan 2007, p. 12.
Ioan 1998, p. 80–85.
Glodariu 1975, p. 117.
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Produse finite. Următorul lot numeric consistent este alcătuit din materiale provenind din aşeza‑
rea fortificată de pe Dealul Sânpetru. Este de reţinut că mostrele provin din contextele atribuite epocii
dacice şi nu din contexte legate de reducerea minereului sau prelucrarea/producerea artefactelor de fier,
acestea nefiind, momentan, identificate.
Studiu de caz (Hunedoara-Dealul Sânpetru, Staţia de apă, L1/2009). O dată cu progresul tehnolo‑
giei de analiză metalografică şi având în vedere numărul redus de piese finite de analizat, provenind din
contexte închise (locuinţe, gropi), ne-am concentrat atenţia pe inventarul locuinţei dacice nr. 1 (parţial
cercetate), descoperite în anul 2009 (cercetări inedite, în curs de publicare) (fig. 7). Din totalul de 6 piese
feroase, doar 3 au fost analizate chimic spectral, restul pieselor (mostrele 1, 2, 4), fiind acoperite cu un
strat foarte gros de oxid de fier. O parte a observaţiilor noastre s-au concentrat pe discutarea valorilor
unor elemente reziduale (Cr, Ti, V, W, Cu), declarate elemente cu rol anticoroziv, în paralel cu generarea
unei baze de imagini privind aspectul obiectelor în momentul identificării în sol.
TABEL 4. Analiza chimică a unor elemente reziduale a mostrelor analizate din
locuinţa 1/2009 de la Hunedoara-Dealul Sânpetru (Staţia de apă)
Nr.
Mostră
3
5
6

C

Si

Mn

P

S

Cu

Ni

Cr

Mo

Al

1.11
1.60
0.39

0.12
0.01
0.08

0.02
0001
0.1

0.002
0.001
0.004

0.014
0.037
0.011

<0.01
<0.01
<0.01

<0.01
<0.01
<0.01

<0.01
<0.01
<0.01

0.01
0.01
0.01

0.030
0.001
0.012

Am insistat asupra unor caracteristici oferite de piesa nr. 5. În cazul mostrei nr. 5 (tabel 5), este clar
că zgura din jurul fragmentului are un conţinut de fier foarte ridicat. Interpretativ, pot fi două explicaţii
tehnice: fie zgura acoperă resturi de minereu, suspect de bogat în fier sau obiectul arheologic reprezintă
resturile unei zgurii amestecate cu resturi de lupă de fier (fig. 7, piesa nr. 5). Pentru restul probelor nu s-a
putut efectua analiza chimică, acestea fiind acoperite cu un strat foarte gros de oxid de fier.
TABEL 5. Analiza chimică a mostrei recoltate din piesa nr. 5 provenită din
locuinţa 1/2009 de la Hunedoara-Dealul Sânpetru (Staţia de apă)
Nr. Mostră
5

Fe203

Al2O3

SiO2

Cao

MgO

74.40

2.55

5.82

2.70

0.15

Concluzia impusă de analiza chimică a acestor piese feroase, dar şi a altor piese provenite din situl
dacic de la Hunedoara este că sunt obţinute din minereu de fier prin reducere (% Fe >98%) şi au un %
C 1,1–1,6. Această valoare este datorată probabil unui tratament de carburare pentru a asigura o anumită
rezistenţă stratului de fier (moale, cu o forjabilitate foarte bună), obţinut direct din reducere30. Este evi‑
dent ca fierul este obţinut din reducerea minerului de fier, deoarece % de elemente reziduale sunt foarte
scăzute. Acel % de Al în proba nr. 6 ar putea fi posibil rezultat din reducerea unui minereu care avea în
ganga lui un % de aluminat sub o formă reductibilă în componenţă cu oxidul de Fe sau Mn.
Stratigrafia, distribuţia31 şi parţial compoziţia depozitelor feroase din Munţii Poiana Ruscăi, aşa
cum o cunoaştem din publicaţiile geologice de specialitate şi din situaţiile arheologice recent documen‑
30

31

O problemă de ordin interpretativ a fost impusă de o categorie redusă de piese cu caracteristici interesante: în primul
rând valori ridicate ale C (1,2–1,24%), Mn 0,05%, şi valori foarte ridicate, comparativ cu restul mostrelor, de Pb 0,9%, Zn
0,5%). Aceste date urmează a fi supuse unor retestări şi comparări cu analizele unor piese provenind din Munţii Şureanu
şi Metaliferi.
Rădulescu, Dimitrescu 1966, p. 195 (surse majore magnetit: Teliuc, Ghelari, Alun, Vadul Dobrii, Ruşchiţa, Nădrag,
Cerbăl, Răchitova, Densuş, Sarmisegetuza, Bucova, Bouţaru Inferior, Rusca Montană, etc.); p. 266–269 (surse majore
siderit: Teliuc, Ghelari, Vadul Dobrii, Arănieş); p. 185–188 (surse majore limonit: Teliuc, Ghelar, Vadul Dobrii, Arănieş,
Runcul Mic, Bătrâna, Muncelu Mic); p. 27 (surse majore ankerit: Teliuc, Ghelar, Cerişor).
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tate în special la Hunedoara-Dealul Sânpetru, Grădina Castelului, aplicabile grosso modo şi lumii dacice
intracarpatice, documentează următoarele aspecte:
1. Cantitatea apreciabilă a minereurilor exploatabile la suprafaţă, fără a putea avansa volume şi
cantităţi (calculul rezervelor) avându-se în vedere necunoaşterea gradului de accesibilitate al acestora şi
modalităţile de exploatare în epoca dacică.
2. Situarea în vecinătatea punctelor de exploatare a instalaţiilor pentru reducerea minereurilor,
aspect confirmat de neidentificarea acestora în cuprinsul unor aşezări sau aşezări fortificate şi de cantită‑
ţile reduse de zgură provenită din reducere (prăjirea minereului).
3. Prezenţa, ca excepţie, a asocierii în complexe închise (ex. cuptoare de redus) sau niveluri bine
stratigrafiate, dintre minereul feros extras (analizat metalografic) şi piese finite sau în curs de prelucrare.
4. Cunoaşterea unor procedee tehnice avansate de reducere a tuturor tipurilor de minereuri
feroase, influenţate de calitatea acestora, reflectate de numărul mare de obiecte descoperite şi publicate,
o cantitate redusă beneficiind şi de analize paleometalurgice.
5. Cu titlul de ipoteză, putem extinde observaţia conform căreia metalurgii daci, au utilizat din
Munţii Poiana Ruscă cele mai bune minereuri, relativ pure din punct de vedere chimic.
În loc de concluzii
1. Problematica metalurgiei fierului pentru epoca dacică în Munţii Poiana Ruscăi se
relevă mult mai complexă decât au sugerat până în prezent studiile de pionierat dedicate acestui
subiect.
2. Remarcăm lipsa unor modele analitice, rezultate mulţumitoare fiind obţinute doar pentru pro‑
dusele finite (tipologie, cronologie, interpretare funcţională).
3. Munţii Poiana Ruscă pot fi consideraţi, având în vedere potenţialul geologic, principala sursă a
minereurilor feroase pentru unul dintre siturile-cheie din epoca dacică (Hunedoara).
4. Orientarea Hunedoarei către exploatarea aflorismentelor la zi de la Ghelari şi parţial Teliuc, este
finalmente o evidenţă, solid documentată ştiinţific.
5. Nu deţinem dovezi clare privind exploatarea în subteran a zăcămintelor de fier din Munţii
Poiana Ruscăi în epoca dacică, situația ce reflectă un nivel identic cu cel al exploatărilor din întreaga
Europă temperată.
6. Analiza elementelor rare (reziduale) este soluţia eficientă şi rapidă a identificării zăcămintelor
feroase.
7. Corelarea bazelor de date şi cunoştinţe este o soluţie a numeroaselor probleme ridicate de iden‑
tificarea şi studierea altor zăcăminte feroase, atât din munţii Poiana Ruscăi, cât şi din masivele învecinate
(Munţii Şureanu, Munţii Metaliferi, Munţii Făgăraş).
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Fig. 1.Situarea staţiunii arheologice de la Hunedoara în contextul Bazinului Carpatic
Fig. 1. The location of the archaeological site of Hunedoara in the context of the Carpathian Basin

Fig. 2. Stațiunea dacică de la Hunedoara cu marcarea tipurilor de situri cunoscute
Fig. 2. The Dacian settlement of Hunedoara with the marking of known site types
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Fig. 3. Harta geologică a Munţilor Poiana Ruscă (sectorul estic al arealului A) (Arhiva bibliotecii
Facultății de Biologie și Geologie din cadrul Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca)
Fig. 3. Geological map of the Poiana Ruscă Mountains (the eastern sector of area A) (Archive of
the library Faculty of Biology and Geology at Babeş-Bolyai University Cluj-Napoca)

Fig. 4. Harta geologică a zonei Teliucu Inferior cu amplasarea surselor de fier (notate de noi T.1-T.4) (Arhiva
bibliotecii Facultății de Biologie și Geologie din cadrul Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca)
Fig. 4. Geological map of Teliucu Inferior area with location of iron sources (T.1-T.4) (Archive of the
library of the Faculty of Biology and Geology of the Babeş-Bolyai University of Cluj-Napoca)
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Fig. 5. Secţiune geologică prin depozitul de la Teliuc (T.1) (arhiva Muzeului Castelul Corvinilor, neinventariat)
Fig. 5. Geological section through the deposit at Teliuc (T.1) (archive of the Corvin Castle Museum)

Fig. 6. Harta geologică a zonei Ghelari cu amplasarea surselor de fier (notate de noi G.1-G.11) (Arhiva
bibliotecii Facultății de Biologie și Geologie din cadrul Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca)
Fig. 6. Geological map of the Ghelari area with the location of the iron sources (G.1-G.11) (Archive of
the library of the Faculty of Biology and Geology of Babeş-Bolyai University Cluj-Napoca)

Fig. 7. Inventarul metalic al locuinţei 1/2009 de la Hunedoara-Dealul Sânpetru (Staţia de
apă) şi mostrele analizate chimic (3,5,6) (Fotografie Cristian C. Roman).
Fig. 7. The metallic inventory of the dwelling 1/2009 from Hunedoara-Sânpetru Hill
and samples chemically analyzed (3,5,6) (Photo Cristian C. Roman).
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SOLZI DE ARMURĂ DIN BRONZ
DESCOPERIȚI LA ȘIMLEU SILVANIEI
HOREA POP*, CĂTĂLIN BORANGIC**

BRONZE SCALE ARMOUR PIECES DISCOVERED IN ȘIMLEU SILVANIEI
Abstract: The present study presents two new bronze
scale armour pieces found by chance in the area of the
Dacian fort of Șimleu Silvaniei, Sălaj County, Cetate site.
Due to pragmatic and economic reasons, as well as the fact
that scale armour contains a large number of scales, very
few examples of this kind of defensive equipment have been
discovered in pre-Roman Dacia. The two scale armour pieces from Șimleu Silvaniei were discovered by chance, one
on the norther slope and one on the south-eastern slope of
Cetate hill. Given the area of the provenance and the comparanda, these two pieces most probably belonged to some
distinctive defensive military equipment used by the people
who defended the fortification.
Keywords: Șimleu Silvaniei,dacians, armour, scales,
bronze

Rezumat: Prezentul studiu aduce în atenția cercetătorilor doi solzi de bronz descoperiți fortuit în zona cetății
dacice de la Șimleu Silvaniei, jud. Sălaj, punct Cetate. În
ciuda unor considerente economice și pragmatice, precum
și a faptului că armurile din solzi conțin un număr relativ
mare de plăcuțe, astfel de piese cu rol defensiv, descoperite
în spațiul Daciei preromane, sunt foarte puține.
Cei doi solzi de la Șimleul Silvaniei au fost descoperiți accidental. Unul pe versantul de nord, iar celălalt pe cel sudestic al dealului Cetate. Dată fiind zona de proveniență și
analogiile, aceștia au aparținut cel mai probabil unor echipamente defensive distincte folosite în epoca dacică.
Cuvinte-cheie: Șimleu Silvaniei, daci, armură, solzi,
bronz

HOREA POP, CĂTĂLIN BORANGIC
Masivul Măgura Şimleului domină zona nord-vestică a Depresiunii Şimleului, iar oraşul Şimleu
Silvaniei se întinde la poalele Măgurii, spre sud, pe malul râului Crasna. Toponimul Cetate desemnează
un muncel la 500 m sud de cota maximă a Măgurii (597m). Cunoscut şi sub denumirea maghiară de
Várhegy (rom. Dealul Cetății) se presupune că ar fi fost antica localitate Dacidava (Dokidava, Docidava)
menţionată de geograful Ptolemeu în sec. II d.Chr1 (Fig. 1/1).
Cu altitudinea maximă de 372m şi o diferenţă de nivel de 170 m, dominând valea Crasnei, dealul
Cetate este legat de restul Măgurii printr-o şa lungă de 100 m, lată de 30 şi se prezintă ca un mamelon
tronconic, platoul său superior, de formă ovală, având diametrele de 30–40 m2 (Fig. 2).
Până în anul 1992 cercetarea sitului nu a avut un caracter sistematic, constând mai ales în recoltări
de artefacte de la suprafaţă sau în sondaje de foarte mică anvergură. Cum situl a fost suprapus, de-a lun‑
gul timpului, de plantaţii de viţă de vie, spaţiul investigabil s-a micşorat considerabil. Mai mult, în anul
1986, a fost amenajat abuziv cu buldozerul un drum de acces până în şanțul medieval al cetăţii din piatră.
Această amenajare a distrus iremediabil jumătate din sistemul defensiv dacic de pe şaua de legătură şi
* Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă, Zalău; horeapopd@yahoo.com
** Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia; borangic@enciclopedia-dacica.ro
1
Dumitrașcu 1971.
2
Pop 2006, p. 35.
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circa 15% din platoul superior cu terase şi fortificaţiile dacice şi medievale. În anul 1992, a fost demarat
un amplu proiect de cercetare a habitatului de pe şi din jurul Măgurii Şimleului, concretizat prin cercetări
arheologice la situri din Şimleu Silvaniei și localități din apropiere3.
Punctul Cetate de la Şimleu Silvaniei a fost cel dintâi abordat. În urma celor 11 campanii arheolo‑
gice (1992–1997, 2003, 2008, 2009, 2013, 2014)4, au fost investigaţi peste 1.600 mp din sit. Colectivul
de arheologi format din dr. Horea Pop şi dr. Ioan Bejinariu a fost iniţial coordonat de către regretatul cer‑
cetător dr. Mircea Rusu, de la Institutul de Arheologie şi Istoria Artei din Cluj Napoca, iar începând cu
anul 1995 de către dr. Horea Pop, din cadrul Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă din Zalău. Finanţările
cercetării au fost asigurate de către Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă din Zalău, Consiliul Judeţean Sălaj,
Academia Română şi Ministerul Culturii.
Vizibile la suprafaţă sunt o parte a ruinelor incintei medievale din piatră precar conservate, la baza
căreia este observabil şanţul de apărare, actualmente colmatat5. Cu greu mai pot fi observate valurile din
pământ, care odinioară constituiau elementele defensive dacice de pe şaua de legătură a dealului cu restul
Măgurii Şimleului6.
Cele mai vechi urme arheologice de pe dealul Cetate datează din neolitic, dar fragmentele cera‑
mice, aparţinând acestei epoci, au fost descoperite fără context.
Foarte probabil în epoca bronzului (cultura Wietenberg) a existat o reşedinţă aristocratică fortifi‑
cată, dar nivelările ulterioare, dacice şi medievale, au distrus aproape toate complexele aparţinând acestei
perioade. În cercetările noastre au fost descoperite meteriale ceramice fragmentare, unelte şi ustensile
din piatră şi lut ars7.
Fortificaţia şi locuirea dacică de pe Cetate se constituie a fi acropola aşezării civile situate semicir‑
cular la baza dealului de pe străzile A. Mureşanu, Argeşului şi Cetăţii8. Au fost identificate două zone de
fortificare ale dealului în epoca dacică (sec. I î.Chr. – I d.Chr.). Cea dintâi este mamelonul superior al
acestuia iar cea de-a doua zonă de fortificare a dealului este şaua de legătură, singura cale de acces spre
mamelonul superior9.
Au fost descoperite o serie de construcţii adâncite sau de suprafaţă realizate din lemn şi chirpici10,
unele cu un inventar foarte bogat şi spectaculos11. Au fost cercetate gropi de provizii, menajere şi chiar
rituale, cuptoare şi vetre de foc12. A fost cercetat și un atelier metalurgic amenajat pe o terasă de pe șaua
de legătură13. Cu ocazia cercetărilor au fost descoperite şi două tezaure de monede romane din argint,
acumulate de daci, care pot fi vizitate în expoziţia permanentă a Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă din
Zalău14.
Tot din perimetrul sitului fac parte și două piese deosebite, respectiv doi solzi de armură,
descoperiți în zona fortificației de la Șimleul Silvaniei. Cei doi solzi au fost descoperiți accidental, sepa‑
rat, unul pe versantul de nord, iar celălalt pe cel sud-estic al dealului Cetate. Date fiind arealul arheologic
de proveniență și analogiile, aceștia au aparținut cel mai probabil unor echipamente defensive distincte
folosite de către cei care apărau dealul în timpul epocii dacice.
3
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Pop et alii 2006.
Pop 2009, 98; Pop, Csok 2014; Pop, Csok 2015.
Pop 1988–1991.
Pop 2003.
Pop et alii 2006, p. 32–33.
Pop 2009, p. 97–98.
Pop 2006, p. 35–39.
Pop 1995; Pop 1999; Pop 2009, p. 25–26, p. 37–39, p. 41–43, p. 45; pl. 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16.
Pop 1994; Pop, Bejinariu 1995; Pop 1995–1996; Pop 2003a; Matei et alii 2006; Pop 2008a, p. 86–93, 96–99; Pop 2012;
Pop 2013.
Pop 2009, p. 51–55.
Pop, 2002; Pop 2009, p. 57–60.
Pop, Găzdac 1999; Pop 2008a, p. 86–93; Pop, Pripon 2014.
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Pentru zona nord-dunăreană, mențiunile textelor antice asupra armurilor dacilor lipsesc cu
desăvârșire. Dispunem de o singură notă, destul de ambiguă însă. Retorul și filozoful grec Dion
Cocceianus, supranumit post-mortem Chrysostomos (Gură de Aur), notează starea febrilă a dacilor care
se pregăteau pentru confruntările cu romanii. Acesta, exilat fiind în anul 87 a.Chr., în preajma ținuturilor
getice15, spune că acolo, la ei, puteai să vezi peste tot săbii, platoşe, lănci, toate locurile fiind pline de cai, arme
şi oameni înarmaţi16. Nu ne este clar dacă platoșele dacilor erau de un tip anume, de metal sau din piele,
de zale ori solzi, dacă erau creații proprii ori capturi din războaiele anterioare, dar reiese în mod evident,
Dion fiind un observator apropiat evenimentelor, că aceste echipamente existau în număr suficient de
mare încât să iasă în evidenţă şi autorul să noteze acest aspect.
Numărul solzilor de armură proveniți din descoperirile arheologice este și el destul de redus,
dacă ne raportăm la evenimente și la fervoarea războinică din secolul dinaintea cuceririi romane. Cum
platoșele de piele nu au lăsat urme arheologice, singurele tipuri de armură descoperite în contexte arheo‑
logice sunt cele de zale de fier17 și cele din solzi, atât de fier cât și de bronz. Dosarul este completat de ico‑
nografia imperială, pe Columna Traiană figurând ca trofee numeroase armuri, din ambele tipuri (Fig. 3).
Iconografia epocii regatului dac conține și ea câteva reprezentări de personaje18 care par a avea
armuri redate prin linii întretăiate, dacă nu cumva, în spatele ambiguității artistului, hașurile să fi sugerat
vestimentația. Maniera stângace de redare lasă însă deschisă discuția asupra acestor detalii.
Referindu-ne doar la armurile de solzi (lorica squamata), în contrast cu celelalte surse, descoperi‑
rile sunt relativ rarisime. Astfel de plăci de cuirasă au fost descoperite la Răcătău de Jos19 (com. Horgeşti,
jud. Bacău), Sânsimion20 (jud. Harghita), Divici21 (com. Pojejena, jud. Caraș-Severin), Poiana22 (com.
Nicoreşti, jud. Galați), Măgura Uroiului23 (jud. Hunedoara) și Sarmizegetusa Regia24 (Fig. 1/2).
Descoperirilor menționate li se adaugă și exemplarele provenind de la Șimleul-Silvaniei, unul dintre solzi
fiind o descoperire mai veche, amintită ca făcând parte din materialele recuperate din acest sit25.
Cu o singură excepție – mormântul tumular de la Răcătău – toate celelalte plăcuțe, inclusiv
cele două de la Șimleu, provind din contexte arheologice necunoscute, puțin relevante sub aspectul
informației istorice concrete. Unele sunt descoperite accidental, fără posibilitatea de a reconstitui traseul
istoric sau modul de depunere, altele pur și simplu au fost descoperite în stratul arheologic.
Nici morfologic nu există o coerență între piesele descoperite. Unele piese au forme relativ
Există rezerve față de calitatea de observator direct a lui Dion la evenimentele relatate, mare parte din operele sale având la
bază surse livrești din epocă (Dana 2011, p. 139). La fel de posibil este ca în exilul lui să fi ajuns totuși în ținuturile dunărene,
cel mai probabil însă doar în zona taberelor militare din Moesia, ceea ce l-a transformat într-o sursă de informații la mâna a
doua, iar apoi datele au fost folosite și de Cassiodor și Iordanes, epitomatorii operei sale. Este improbabil ca un roman, fie
el și exilat, să poată călători nestingherit printr-un teritoriu barbar aflat în pragul războiului.Asta nu putea împiedica însă
observarea echipamentelor războinicilor barbari fie direct (ambasade, prizonieri, dezertori etc.), fie notând mărturiile
soldaților romani.
16
Dion Chrysostomos, Discursuri, XII, 16, 20, apud Fontes I, p. 449.
17
Borangic 2011, p. 171–227.
18
Pe o faleră de la Surcea (jud. Covasna), pe un vas de tip kantharos provenit de la Răcătău de Jos (jud. Bacău) și pe două
dintre falerele de la falerele de la Lupu (jud. Alba). De remarcat că toate personajele sunt cavaleri (aristocrați? eroi?
Basilei?) categorie cu evident acces la echipamente deosebite (Borangic 2012, p. 183–184, cu bibliografia).
19
	Șapte exemplare (Vulpe, Căpitanu 1971, p. 155–164; Beldiman 1989, p. 127–129).
20
Beldiman 1989, p. 127; Vitalie Bârcă susține că este vorba de fapt despre o componentă de harnașament (Bârcă 1997,
p. 87).
21
Gumă et alii 1987, p. 215 pl. XXII/1–2; Beldiman 1989, p. 129–130, fig. 4/1–2.
22
Vulpe et alii 1951, p. 207.
23
Pescaru et alii 2009, p. 181.
24
Este vorba despre cca. 20 de solzi descoperiți la Sarmizegetusa Regia, publicați doar ca imagini, fără detalii (Pupeză 2016,
p. 130, fig. 2).
25
Pop, Bejinariu 1995, p. 6, pl. 14.
15
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dreptunghiulare (Sânsimion, Divici), cu corespondențe în echipamente similare utilizate de armatele
romane, altele au forme clasice de solz și nervură mediană, semnalând influențe stepice. Câteva nu au
analogii, fapt care ne îndeamnă să îi socotim ca provenind din ateliere locale atelierelor locale26.
Cele două plăcuțe de armură descoperite la Șimleu sunt realizate din foaie de bronz și au forma
clasică de solz (Fig. 4/1–2). Ambele au nervură mediană și câte patru orificii prin care erau cusuți pe
suport (țesătură sau piele). Perforațiile sunt dispuse câte două, la partea superioară, pe laturile lungi
ale piesei. Starea de conservare este foarte bună. Cele două piese sunt păstrate în colecțiile Muzeului
Județean de Istorie și Artă din Zalău.
Prima piesă (nr. inv. C.C. 1688/2009), inedită, are lungimea de 29 mm, lățimea 18 mm și tabla
groasă de 0,5 mm. Lungimea nervurii este de 22mm, iar lățimea acesteia de 2mm. Pe lângă orificiile de
prindere (Ø 2–2,5 mm) și nervura mediană mai are la partea inferioară două proeminențe (Ø 2 mm)
dispuse simetric (Fig. 4/1).
Al doilea solz (nr. inv. C.C. 4/2011), cel care a mai fost prezentat sub forma unui desen în literatura
de specialitate27, are lățimea de 20mm, lungimea (înălțimea) 29mm, Ø perforațiilor de 3mm, lățimea
maximă a nervurii de 1,5mm, grosime tablei 0,5mm și lungimea nervurii 17mm (Fig. 4/2).
Solzii au ușoare diferențe morfologice între ei, ceea ce sugerează că făceau parte din două armuri
diferite, situație la care contribuie și distanța fizică dintre punctele de descoperire. Diferențele se observă
la forma generală, precum și la lungimea nervurii, care este mai lungă într-un caz.
Lipsa contextului arheologic agravează așezarea piesei într-un cadru istoric cert, singurele indicii
fiind oferite de proximitatea fortăreței dacice și de analogiile cu unele piese de la Răcătău, jud. Bacău
(Fig. 4/4) și Poiana, jud. Galați (Fig. 4/3). Fortificația dacică și locuirea aferentă de pe dealul Cetate din
Șimleu Silvaniei se încadrează în intervalul cronologic sfârșitul sec. II a.Chr.-începutul sec. II p. Chr. Atât
piesele descoperite și publicate până acum28, cât și fibulele29, care au fost aduse la cunoștința comunității
științifice, sprijină această afirmație.
Cele două piese de echipament defensiv descoperite la Șimleu Silvaniei se adaugă puținelor des‑
coperiri de acest gen din Dacia Preromană, completând și documentând însă utilizarea acestor tipuri de
armură pe care o sugerează reliefurile Columnei Traiane. În plus, completează parțial peisajul armurilor
folosite în această parte a regatului dac, adăugându-se fragmentelor de zale de la Măgura Moigradului și
de la Şimleu Silvaniei (punctul Uliul cel Mic) jud. Sălaj30. Toate acestea redefinesc panoplia războinicilor
rezidenți în zonă, despre care, până acum informațiile arheologice erau relativ sporadice și incomplete.
A bre v ie ri
AMN
AMP
Apulum
BMMN
Carpica
CCA
Crisia
Istros
Mousaios
26
27
28
29
30

– Acta Musei Napocensis, Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca.
– Acta Musei Porolissensis, Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, Zalău.
– Apulum, Acta Museii Apulensis, Buletinul Muzeului regional Alba Iulia, Alba Iulia, 1, 1942 (din 1992 Muzeul
Naţional al Unirii).
– Buletinul Muzeului Militar Național, Bucureşti, 1937–1942.
– Carpica, Muzeul de istorie și artă (Muzeul Judeţean de Istorie „Iulian Antonescu”), Bacău.
– Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Comisia Naţională de Arheologie, București.
– Crisia. Culegere de materiale şi studii, Muzeul Ţării Crişurilor, Oradea.
– Istros, Buletinul Muzeului Brăilei, Brăila.
– Mousaios, Muzeul Județean Buzău.
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Pop, Bejinariu 1995
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Pop 2008.
Borangic 2011, p. 189–190.
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Fig. 1. 1. Șimleul Silvaniei, jud. Sălaj. Localizare geografică; 2. Puncte din Dacia Preromană cu descoperiri de solzi de armură.
Fig. 1. 1. Șimleu Silvaniei, Sălaj County. Geographic localisation; 2. Scale armor-points of discoveries in Pre-Roman Dacia.
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Fig. 2. 1. Șimleu Silvaniei, dealul Cetate; 2. Vedere aeriană a sitului; 3. Planul sitului și locurile de descoperire ai celor doi solzi.
Din punctul 1 provine piesa cu nr. Inv. C.C. 1688/2009, iar din punctul 2 cea cu nr. Inv. C.C. 4/2011; 4. Reconstrucția grafică
a cetății (propunere H. Pop); 5. Reconstrucția grafică a acropolei (propunere H. Pop).
Fig. 2. 1. Șimleu Silvaniei, Cetate hill; 2. Aerial view of the site; 3. Plan of the site and places of discoveries of the two scalearmor finds. From point 1 originates the piece with the inv. no. C.C. 1688/2009, while from point two the one with the inv.
no. C.C. 4/2011; 4. Graphic reconstruction of the fortress (as proposed by H. Pop); 5. Graphic reconstruction of the fortress’s
acropolis (as proposed by H. Pop).
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Fig. 3. Columna lui Traian. Armuri de solzi expuse ca trofee de război dacice; apud Cichorius 1896–1900.
Fig. 3. Trajan’s Column. Scale-armors depicted as Dacian war trophies.
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Fig. 4. Solzi de armură: 1–2. Șimleu Silvaniei (jud. Sălaj); Foto H. Pop; 3. Poiana (jud.
Galați); Foto P. Ciobotaru; 4. Răcătău (jud. Bacău); Foto D. Prisecaru.
Fig. 4. Scale-armor: 1–2. Șimleu Silvaniei (Sălaj County); Photo H. Pop; 3. Poiana (Galați
County); Photo P. Ciobotaru; 4. Răcătău (Bacău County); Photo D. Prisecaru.
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WEAPONS AS IDENTITY SYMBOLS
DURING THE EARLY ROMAN PROVINCIAL
PERIOD. A THEORETICAL APPROACH
MARIANA EGRI*

Summary: Archaeological investigations carried out in
several early Roman provincial cemeteries from Pannonia
identified a series of funerary inventories which include
weapons and other categories of military equipment having
various origins. The presence of weaponry in these provincial funerary contexts was previously discussed mostly from
the perspective of the enrolment of some indigenous men
in Roman auxiliary troops immediately after the establishing of the new province. The article is proposing a more
nuanced interpretative model, using some case-studies and
bringing into discussion the social and cultural significance
of this category of artefacts in the local context and their
role in the construction and reiteration of individual and
collective identity at the end of the Late Iron Age and the
beginning of the Roman provincial period.

Rezumat: Cercetările arheologice efectuate în ultimele
decenii într-o serie de necropole provinciale timpurii din
Pannonia au identificat o serie de inventare funerare care
includ piese de armament ofensiv şi defensiv cu origini
diverse. Anterior, prezenţa acestor arme în contexte funerare provinciale a fost discutată mai ales din perspectiva
înrolării unor membri ai populaţiilor locale în trupele
auxiliare romane după înfiinţarea provinciei. Prin urmare,
articolul de faţă propune un model interpretativ mai
nuanţat, pe baza unor studii de caz, care ia în considerare
semnificaţiile sociale şi culturale ale acestor categorii de
artefacte în context local, precum şi rolul acestora în exprimarea identităţii individuale şi colective la sfârşitul celei
de-a doua epoci a fierului, dar şi la începutul perioadei
provinciale.

Keywords: Pannonia, Roman weapons, indigenous weapons, graves, tradition

Cuvinte-cheie: Pannonia, arme romane, arme locale,
morminte, tradiţie

Introduction
Archaeological investigations carried out in several early Roman provincial cemeteries from
Pannonia identified a series of funerary inventories which include weapons and other categories of mili‑
tary equipment having various origins1. A few archaeological contexts of the same kind were also dis‑
covered on the territory of Roman Dacia, for example the isolated tumulus grave from Viscri (Braşov
County). Its funerary inventory consists of a Dacian curved sword (falx), a long sword of “Germanic”
origin, a fragmentary iron situla, two iron rings and four fragmentary ceramic vessels2.
The presence of weaponry in these provincial funerary contexts was previously discussed mostly
from the perspective of the enrolment of some indigenous men in Roman auxiliary troops immediately
*
1

2

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca; marianaegri@yahoo.com
See, for example, Márton 2002; Mráv 2006; 2013; Gaspari 2008; Gaspari et alii 2015; Egri 2012; 2016; Dizdar, RadmanLivaja 2015.
Horedt 1958, p. 14–16, fig. 2/4; Rustoiu 2007, p. 73, note 48, fig. 9. The grave was discovered in 1898, so archaeological
evidence is rather scarce. However, the recovered inventory more likely suggests a dating to the end of the 1st century or
the first decades of the 2nd century AD (see Egri 2008, p. 122–123).
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after the establishing of the new province. In many studies the tendency was to correlate the available
archaeological evidence with mentions of this practice in the works of various Roman authors or in epi‑
graphic sources. Along the same line, the occasional presence of weaponry having an indigenous origin
together with Roman military equipment was usually used to identify the presumed ethnic identity of
the owner.
However, recent detailed analyses of some early provincial cemeteries from the regions in ques‑
tion have revealed the persistence and sometimes the manipulation of certain funerary practices which
characterized different social groups within the indigenous populations before the Romans’ arrival3. One
particular situation involves the resurgence of proper burial in areas where such practices disappeared
toward the end of the Late Iron Age. In several cases, the traditional funerary rite and ritual was largely
preserved even if non-local artefacts were also included. At the same time, the existence of a significant
degree of variability and frequency of these practices from one community to another and also within
the same community, points to significant differences in what concerns the impact of Roman conquest
on the status, structure and functioning of various social groups. Accordingly, each of these groups or at
least certain members developed several coping mechanisms which enabled them to adapt to the new
conditions, sometimes speculating them to advance their own agenda.
Thus, the presence of weaponry in early provincial graves should be discussed by taking into
consideration the particularities of the contexts of discovery, as well as the social-political, economic
and cultural ambiance of this period in the regions in questions. The article is going to propose a more
nuanced interpretative model, using some case-studies and bringing into discussion the social and cul‑
tural significance of this category of artefacts in the local context and their role in the construction and
reiteration of individual and collective identity at the end of the Late Iron Age and the beginning of the
Roman provincial period.
Eastern Alpine region and the upper Sava valley
In this region, the earliest dated burials containing Roman military equipment appeared at the
end of the Republican period and the beginning of Augustus’ reign, and such grave goods continued to
appear until the middle of the 1st century AD4. These funerary inventories include mostly gladii, with or
without their scabbard belonging to different variants of the Mainz type, spearheads with a short blade
and facetted socket, metal fittings of some shields, cingula and a few helmets of the Weisenau type. At the
same time, Roman army daggers or other kind of equipment are rarely encountered.
One interesting particularity of this period is the quite frequent association of Roman and indig‑
enous weaponry in the same burial. For example, cremation grave 3 from Reka near Cerkno, in Slovenia
(Fig. 1), contained a Celtic sword specific to the LT D2 phase, a gladius scabbard of the Mainz type, two
spearheads and one shield-boss of local origin, and metal fittings of two belts – a cingulum and a sword
belt of local origin5. Aside from weaponry, the funerary inventory also included a bronze situla specific to
the Roman military environment. One interesting feature is the shortening of the sword, which allowed
it to fit into the Roman scabbard, which normally could only be worn attached to the cingulum and
not to the local belt. However, both belts were laid into the grave, suggesting a possible double adapta‑
tion of the military equipment. At the same time, both the sword and the scabbard were ritually bent, a
practice which is frequently encountered in Late Iron Age cemeteries from this region, being related to
the perception of offensive weapons, especially the sword, as an intrinsic part of the warrior’s persona.
Accordingly, the ritual would have contributed to the safe “travel” of the deceased from the world of the
3
4
5

Egri 2012; Dizdar, Radman-Livaja 2015.
Istenič 2013; Gaspari 2008, p. 36–38; Gaspari et alii 2015.
Guštin 1991, p. 25–26 and 131–133.
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living to that of the ancestral spirits, and at the same time, would have prevented an illicit reuse which
would have severed the symbolic connections between the deceased and his primary marker of social
status.
Another interesting example is cremation grave 1 from Verdun near Stopiče in Dolenjska, also in
Slovenia (Fig. 2), whose inventory contains weaponry with a more diverse origin: one Weisenau hel‑
met, metal fittings of a shield of “Germanic” origin, a local iron knife, a gladius of the Mainz type with a
cingulum, aside from a pair of brooches and an Italic bronze simpulum6. Once again, the sword was ritu‑
ally bent before being laid into the grave. Unfortunately the Verdun cemetery remains largely unknown,
since only a few burials containing spectacular inventories with many Italic imports (including weapons,
glass and metal vessels and sigillata) were published so far. All of them have been ascribed to indig‑
enous people who got in contact in one way or another with the Roman army. Other contemporaneous
cemeteries from the Dolenjska region, for example those at Novo mesto7, Bela Cerkev8 or Pristava near
Trebnje9 are better known. They consist of burials with similar characteristics of the funerary rite and
ritual, many of them containing weaponry and other artefacts of Mediterranean origin. These cemeteries
were ascribed to a local population, the Latobici, which apparently became an ally of the Romans at the
beginning of the Augustan period and contributed with troops to the Illyrian campaigns of the late 1st
century BC and later to those northward the Drava and on the middle Danube10.
On the other hand, cremation grave 1042, recently unearthed at Ljubljana (Fig. 3), was slightly
later dated, to the late Augustan or Tiberian times11. In this case the military equipment included in the
funerary inventory would have been standard in a Roman unit, consisting of a gladius of the Mainz type,
a shield of “Germanic” origin, a cingulum and two spearheads with facetted sockets. The single weapon
that stands apart is a massive knife of local origin which seems to have replaced the regular pugio. When
first published, it has been presumed that the deceased was a local man recruited in a Roman auxiliary
unit, because the funerary rite and ritual are similar to those identified in indigenous burials dated to the
LT C2 and LT D1 phases from the same region.
At the same time, in the first two presented cases from Reka near Cerknem and Verdun near
Stopičah, it has been presumed that the deceased more likely belonged to some warlike troops organized
by local chieftains, who were allies of the Romans perhaps during the Augustan Illyrian campaigns12.
Consequently, the alliance could have provided access, in one way or another, to the supply system of
the Roman army in campaign. It has to be noted that in the same period the Roman military equip‑
ment, both legionary and auxiliary, went through an experimentation phase mostly in what concerns the
swords, shields and helmets, and the process of standardization only began towards the end of Augustus’
reign13.
In this context, A. Gaspari recently suggested that at least some of the Roman weapons from the
eastern Alpine region, mostly swords with cingula, could have been given as diplomatic gifts to the local
chieftains for providing military support as allies, since the local populations were not recruited as proper
auxiliaries during the late Republican period14. The interest of these chieftains for such goods could have
stemmed from their desire to be perceived as equals of the Roman officers with whom they got in con‑
tact. At the same time, they could have displayed the newly acquired Roman weaponry to symbolically
6
7
8
9
10
11
12
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Breščak 1989, p. 3–4, 10; 1995, p. 18–21; 2015, p. 79, pl. 1–6.
Different burial grounds, see Knez 1992; Božič 2008.
Dular 1991.
Knez 1969; Slabe 1993.
Guštin 1984, p. 349; Breščak 1995, p. 21; Gaspari 2008, p. 36–43; Egri 2012, p. 506–507.
Gaspari et alii 2015, p. 131–144, pl. 1–2, fig. 5–7.
Istenič 2013, p. 26–27.
Feugère 2002, p. 87–93.
Gaspari 2008, p. 41–43.
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strengthen their authority within the local community by alluding to their valuable contacts with the
dominant power in the region.
The lower Sava basin and the Scordiscian area
In this region, the graves containing Roman weaponry appeared slightly later, at the end of the
Augustan or the beginning of the Tiberian times, while the latest can be dated to the middle of the 1st
century AD15. Their appearance is part of a wider phenomenon – the resurgence of the practice of inter‑
ring cremated human remains in properly set up graves, which was abandoned during the LT D2 phase.
The motivations behind this resurgence were usually related to the imposition of Roman rule, combined
with the gradual appearance of mixed families and communities and that of various new forms of social
aggregation, which together influenced the local mortuary beliefs and practices, besides other things. At
the same time, it has already been noted that societies experiencing rapid and socially stressful changes
tend to resort almost instinctively to real or invented traditions that had a significant impact on commu‑
nal solidarity as shared points of reference and justification, and these frequently included the funerary
practices16.
Among the earliest dated discoveries is the cremation grave 5 from Ilok, in Croatia (Fig. 4), which
contains a gladius of the Mainz type with its scabbard and cingulum17. The funerary inventory also includes
local and Italic ceramic vessels, bones from the meat offering and one fragmentary olive oil amphora of
the Dressel 6B type. Although these grave-goods have a diverse origin, the funerary rite and ritual, as
well as the functional structure of the inventory, resemble those found in graves dated to the LTC2 and
LTD1 from the same region, which have been ascribed to the local warriors18. The latter included food
offerings, tableware and feasting implements, as well as the military equipment of the deceased; some of
these inventories were associated with the local chieftains.
Further down the Sava valley, four graves (no. 10, 32, 44 and 145) from the cemetery at BelgradeKaraburma, in Serbia (Fig. 5), which are dated to the first half of the 1st century AD, also contain weap‑
onry of Roman and indigenous origin19. In all four cases the functional structure of the funerary inven‑
tory is identical, each assemblage consisting of a drinking vessel (frequently with two handles) and one
or two spears usually accompanied by a knife or dagger, though in grave 10 it was replaced by the scab‑
bard of a Mainz gladius. Some of the recovered spearheads belong to different local variants, while others
have a short blade and facetted socket specific to those used by Roman auxiliary units at the end of the
Republic and in the 1st century AD20. At the same time, each knife belongs to a different Late Iron Age
variant, the one found in grave 145 being a sica – the curved dagger usually associated with the Dacians21.
Thus also in these cases from Belgrade-Karaburma, the functional structure of the funerary inventories
resembles those of the graves dated to the LT C2 and LT D1 which have been unearthed in the same
cemetery and ascribed to regular warriors22.
Accordingly, a similar process also occurred in the Scordiscian environment, in which some gravegoods of local origin were gradually replaced with the foreign ones, very often of Roman provenance,
having the same practical and symbolic functions, at least in funerary contexts. However, it is difficult to
say whether this is the same community who used the burial ground at Karaburma until the end of the
15
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Egri 2012, p. 515–517.
Dizdar, Radman-Livaja 2015, p. 219–221, fig. 9–12.
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LT D1 period, or a new one which took it over during the first decades of the 1st century AD. Either way,
the persistence of LT D1 funerary rites and rituals and the inclusion of certain identity-relevant gravegoods suggest an indigenous community having an interest in preserving several funerary practices that
were at least perceived as traditional, namely cremation and offerings consisting of food, feasting imple‑
ments and weaponry.
Returning to the presence of weapons in the aforementioned graves, it has to be noted that some
ancient authors mention the Scordisci as allies of the Romans, first during the Augustan and then the
Tiberian times. Along the same lines, archaeological evidence seem to suggest that some of the local
chieftains were enrolled in a system of regional control in south-eastern Pannonia, which was ultimately
subordinated to the Roman military authority at least until the Bellum Batonianum of AD 6–923. The sys‑
tem was abandoned afterwards, when supplementary troops were brought over to enforce the defensive
system along the lower Sava valley. These chieftains were probably able to organize troops consisting of
local warriors, capable to control efficiently a certain area and maintain the order. Their equipment more
likely followed the traditional functional structure, including spears and shields in the case of regular
warriors, and a more complex panoply also containing swords in the case of their leaders, even if some
Roman weapons, mostly spears, were occasionally adopted. The latter could have been received from
the Romans as part of the military agreement, whereas the chieftains perhaps received gladii with cingula
together with other prized goods like metal and glass vessels, wine and even money. The same practice
was already presumed in the case of Late Republican bronze vessels discovered in some LT C2 and D1
graves from Belgrade-Karaburma and other Scordiscian cemeteries, where these were often included in
local feasting assemblages24.
Conclusions
It can be therefore concluded that in both the eastern Alpine region and the Sava valley the weap‑
ons continued to be perceived as an important symbol of status which was incorporated into the con‑
struction and reiteration of both individual and collective identities during the rather turbulent period
of the late 1st century BC – middle of the 1st century AD. This phenomenon was very probably related to
the active implication of various local leaders in controlling militarily the respective regions under the
watchful eye of the Roman power.
Ideologically, the weapons (especially the offensive ones) contributed to the consolidation of the
owners’ social status, offering an impression of continuity and authority at the community level, at least
in what concerns the preservation of social equilibrium. At the same time, the more-or-less direct asso‑
ciation with the Roman army, the main controlling force in these regions, could have enhanced both the
perception of warlike worthiness and the source of authority within the respective community, which
these funerary inventories had tried to convey by also appealing to real or invented traditions.
Bi blio gra p h y
Božič 2008
Breščak 1989
Breščak 1995

23
24

D. Božič, Late La Tene – Roman cemetery in Novo mesto. Ljubljanska cesta and Okrajno
glavarstvo, Katalogi in monografije, 39, Ljubljana, 2008.
D. Breščak, Verdun pri Stopičah. Arheološke raziskave antičnega grobišča 1983–1988,
Exhibition catalogue, Novo mesto, 1989.
D. Breščak, Roman bronze vessels in Slovenia, new finds 1982–1991, in Acta of the 12th
International Congress on Ancient Bronzes, Nijmegen, 1995, p. 15–21.

Dizdar, Radman-Livaja 2015, p. 217–219.
Rustoiu 2005, p. 75–81; Egri, Rustoiu 2008; Mihajlović 2014, p. 199–207; Egri 2017, p. 544.
— 271 —
https://biblioteca-digitala.ro

MARIANA EGRI

Breščak 2015
Dizdar, Radman-Livaja 2015

Drnić 2015

Dular 1991
Egri 2008
Egri 2012

Egri 2016

Egri 2017
Egri, Rustoiu 2008
Feugère 2002
Gaspari 2008
Gaspari et alii 2015
Guštin 1984
Guštin 1991
Horedt 1958
Istenič 2013

Knez 1969
Knez 1992
Márton 2002
Mihajlović 2014
Mráv 2006
Mráv 2013

N
D. Breščak, Graves with weapons from Verdun near Stopiče, in J. Istenič, B. Laharnar, J. Horvat
(eds.), Evidence of the Roman Army in Slovenia, Katalogi in monografije 41, Ljubljana, 2015,
p. 75–123.
M. Dizdar, I. Radman-Livaja, Continuity of the Late La Tène warrior elite in the Early Roman
Period in south-eastern Pannonia, in S. Wefers, M. Karwowski, J. Fries-Knoblach, P. Trebsche,
P. C. Ramsl (Hrsg.), Waffen–Gewalt–Krieg. Beitrage zur Internationalen Tagung der AG
Eisenzeit und des Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego–Rzeszow19.–22. September
2012, Langenweißbach, BUFM, 79, 2015, p. 209–227.
I. Drnić, La Tene spearheads from south-eastern Pannonia and the northern Balkans: typology, chronology, ritual, and social context, in S. Wefers, M. Karwowski, J. Fries-Knoblach,
P. Trebsche, P. C. Ramsl (Hrsg.), Waffen–Gewalt–Krieg. Beitrage zur Internationalen Tagung
der AG Eisenzeit und des Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego–Rzeszow19.–22.
September 2012, Langenweißbach, BUFM, 79, 2015, p. 111–126.
A. Dular, Prazgodovinska grobišča v okolici Vinjega vrha nad Belo cerkvijo, Katalogi in
monografije, 26, Ljubljana, 1991.
M. E. Egri, Communal identity and provincial integration in the Lower Danube: an archaeo‑
logical study of ceramics (late 1st century BC – early 2nd century AD), PhD thesis, University
of Cambridge, 2008.
M. Egri, ‘A warrior never dies’. The manipulation of tradition in early funerary contexts from
Pannonia, in S. Berecki, (ed.), Iron Age Rites and Rituals in the Carpathian Basin. Proceedings
of the International Colloquium from Târgu Mureş, 7–9 October 2011, BMM, V, Târgu Mureş,
2012, p. 503–529.
M. Egri, The Beograd 4 horizon in the Scordiscian environment. Chronological delimitation and
interpretation, in S. Berecki, (ed.), Iron Age Chronology in the Carpathian Basin. Proceedings of
the International Colloquium from Târgu Mureş, 8–10 October 2015, BMM, IX, Târgu Mureş,
2016, p. 339–356.
M. Egri, Connectivity and social change. Roman goods outside the Empire (100 BCE – 400 CE),
in T. Hodos (ed.), The Routledge Handbook of Archaeology and Globalization, Oxford, 2017,
p. 537–552.
M. Egri, A. Rustoiu, The social significance of conviviality in the Scordiscian environment, in
V. Sîrbu, D. L. Vaida (eds.), Funerary Practices of the Bronze and Iron Ages in Central and SouthEastern Europe, Cluj-Napoca, 2008, p. 83–93.
M. Feugère, Weapons of the Romans, Stroud, 2002.
A. Gaspari, Posoški bojevniki med samostojnostjo in rimsko vojaško službo, in Vojske, orožje in
utrdbeni sistemi v Posočju, Tolmin, 2008, p. 29–48.
A. Gaspari, I. Bekljanov Zidanšek, R. Masaryk, M. Novšak, Augustan military graves from the
area of Kongresni trg in Ljubljana, in J. Istenič, B. Laharnar, J. Horvat (eds.), Evidence of the
Roman Army in Slovenia, Katalogi in monografije, 41, Ljubljana, 2015, p. 125–169.
M. Guštin, Die Kelten in Jugoslawien, in JRGZM, 31, 1984, p. 305–363.
M. Guštin, Posočje in der jungeren Eisenzeit, Katalogi in monografije, 27, Ljubljana, 1991.
K. Horedt, Untersuchungen zur Frühgeschichte Siebenbürgens, Bukarest, 1958.
J. Istenič, Early Roman graves with weapons in Slovenia: an overview, in M. Sanader, A. RendićMiočević, D. Tončinić, I. Radman-Livaja (eds.), Proceedings of the XVIIth Roman Military
Equipment Conference. Weapons and Military Equipment in a Funerary Context, DMZ, 7,
Zagreb, p. 23–35.
T. Knez, Novi rimski grobovi na Dolenjskem, in Razprave, 6, 1969, p. 107–159.
T. Knez, Novo mesto II. Keltisch-römisches Gräberfeld, Novo mesto, 1992.
A. Márton, Roman burial with a weapon from the Bécsi Road cemetery (Aquincum–Budapest),
in CommArchHung, 2002, 117–152.
V. D. Mihajlović, “Objects in action”: towards the anthropology of exchange of Roman bronze
vessels in the middle Danube region, in M. A. Janković, V. D. Mihajlović, S. Babić (eds.), The
edges of the Roman world, Newcastle, 2014, p. 194–218.
Z. Mráv, Paradeschild, Ringknaufschwert und Lanzen aus einem römerzeitlichen Wagengrab in
Budaörs, in ArchÉrt, 131, 2006, p. 33–73.
Z. Mráv, The Roman army along the Amber Road between Poetovio and Carnuntum in the 1st
century AD – archaeological evidence, in CommArchHung, 2010–2013, p. 49–100.

— 272 —
https://biblioteca-digitala.ro

WEAPONS AS IDENTITY SYMBOLS DURING THE EARLY ROMAN PROVINCIAL PERIOD. A THEORETICAL APPROACH

N

Rustoiu 2005
Rustoiu 2007
Rustoiu 2008
Slabe 1993
Todorović 1972

A. Rustoiu, Dacia şi Italia în sec. I a.Chr. Comerţul cu vase de bronz în perioada republicană
târzie (studiu preliminar), in C. Cosma, A. Rustoiu (eds.), Comerţ şi civilizaţie. Transilvania
in contextul schimburilor comerciale şi culturale in antichitate, Cluj-Napoca, 2005, p. 53–117.
A. Rustoiu, Thracian sica and Dacian falx. The history of a ‘national’ weapon, in S. Nemeti,
F. Fodorean, E. Nemeth, S. Cociş, S. Nemeti, M. Pîslaru (eds.), Dacia Felix. Studia Michaeli
Bărbulescu oblata, Cluj-Napoca, 2007, p. 67–82.
A. Rustoiu, Războinici şi societate in aria celtică transilvăneană. Studii pe marginea morman‑
tului cu coif de la Ciumeşti, Cluj-Napoca, 2008.
M. Slabe, Antična nekropola na Pristavi pri Trebnjem, Ljubljana, 1993.
J. Todorović, Praistorijska Karaburma I. Nekropola mladeg gvozdenog doba, Beograd, 1972.

— 273 —
https://biblioteca-digitala.ro

MARIANA EGRI

N

Figure 1. Funerary inventory from grave 3 at Reka near Cerkno, in Slovenia (after Guštin 1991)
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Figure 2. Funerary inventory from grave 1 at Verdun near Stopiče, in Slovenia (after Breščak 2015)
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Figure 3. Funerary inventory from grave 1042 at Ljubljana, in Slovenia (after Gaspari et alii 2015)
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Figure 4. Gladius and cingulum from grave 5 at Ilok, in Croatia (after Dizdar, Radman-Livaja 2015)
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Figure 5. Funerary inventories from graves 10, 32, 44 and 145 at Belgrade-Karaburma (after Todorović 1972)

— 278 —
https://biblioteca-digitala.ro

EPO C A ROMA NĂ
N

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

DESPRE EXPEDITIO BURICA ȘI PREZENȚA
DETAȘAMENTELOR LEGIUNII III ITALICA ÎN DACIA
SORIN NEMETI*

About the expeditio Burica and the Presence of
Detachments of the III Italica Legion in Dacia
Abstract: The paper springs from the problem of
inscriptions attesting officers from the legio III Italica in
Dacia, whose presence is explained by I. Piso by the socalled knock-on effect and dated during the reign of the
emperor Caracalla. There are several moments when the
legion from Castra Regina may have taken part in the
military events near Dacia, one of them being during the
time of Commodus, at the end of the Marcommanic Wars,
in the context of the expeditio Burica (mentioned in CIL
III 5937). Other documents are available, like a papyrus
containing a fragment from Acta Senatus (ChLA IV 268)
and a fragment from Cassius Dio’s work (Dio LXXII. 3.1)
preserved in the Excerpta Ursiniana de legationibus gentium (68). The fragment talks about the peace treaties with
the Buri, the neighboring Dacians, and some barbarians
called «the others». In Romanian literature, the fragment
was erroneously translated and understood, the result being
the fact that Buri, a Germanic people inhabiting the region
of Barbaricum beyond the Danube, near the province of
Pannonia, were perceived as having been present on the
North-Western Dacian border, to a depth of forty stades.
The new translation shows that «the other» (probably the
Vandili) swore to respect the buffer zone of forty stades. To
sum up, the presence of legio III Italica near Dacia may have
been related to this expeditio, as well as to other moments of
conflict. It is not necessary to treat all the epigraphic documents together in order to justify generalizing theories.
Keywords: Buri, legio III Italica, Marcommanic Wars,
diplomacy, buffer zone

Rezumat: Articolul pleacă de la inscripţiile care atestă
ofiţeir ai legiunii III Italica în Dacia, prezenţă explicată de
I. Piso prin aşa-numitul knock-on effect şi datată în timpul
domniei împăratului Caracalla. Există câteva momente
când legiunea de la Castra Regina ar fi putut lua parte la
evenimente militare lângă frontierele Daciei şi unul dintre
acestea este în timpul lui Commodus,la sfârşitul războaielor marcomanice, în contectul acelei expeditio Burica
(menţionată în CIL III 5937). Alte surse sunt disponibile,
ca un papirus conţinând un fragment din Acta Senatus
(ChLA IV 268) sau un pasaj din lucrarea lui Cassius Dio
(Dio LXXII. 3.1) păstrat în Excerpta Ursiniana de legationibus gentium (68). Pasajul vorbeşte desprea tratatele de
pace cu burii, dacii din vecinătate şi nişte barbari numiţi
«ceilalţi». În literatura românească fragmentul a fost tradus şi înţeles greşit, rezultatul fiindcă burii, un popor germanic care locuia în Barbaricum, dincolo Dunăre, lângă
Pannonia, au fost transportaţi lângă frontiera nord-vestică
a Daciei, la o distanţă de patruzeci de stadii. Noua traducere arată că, de fapt, «ceilalţi» (probabil Vandili) jură
să respecte zona de siguranţă de patruzeci de stadii. În
concluzie, prezenţa legiunii III Italica lângă Dacia poate fi
pusă în legătură cu această expeditio, ca şi cu alte momente
de conflict şi nu este necesar să tratăm toate sursele epigrafice în bloc pentru a argumenta teorii generalizante.
Cuvinte-cheie: Burii, legio III Italica, războaiele marcomanice, diplomație, zonă de siguranță

Prezența în Dacia a soldaților din legiuni campate în alte părți ale Imperiului a fost diferit expli‑
cată în literatura de specialitate, dar cel mai frecvent se face apel la argumentul unor expediții militare la
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frontierele provinciei, în legătură evidentă cu unele conflicte cu barbarii din vecinătate. Recent, a apă‑
rut și o altă explicație, care pune aceste prezențe pe seama a ceea ce autorii britanici au numit «knockon effect», anume efectul bilei de biliard și care se referă la deplasarea de trupe (auxiliare) din vestul
Imperiului în provinciile dunărene, de exemplu, pentru a le înlocui pe cele plecate de acolo în războaiele
orientale. Se face astfel economie de timp, reducându-se la jumătate durata deplasării. Tratând problema
inscripțiilor dedicate de centurionii de la Potaissa lui Caracalla și mamei acestuia, Iulia Domna, I. Piso
extinde explicația deplasării trupelor auxiliare și asupra vexilațiilor legionare și susține că detașamente
ale legiunilor VII Gemina de la Porolissum și Potaissa și III Italica de la Apulum sunt aduse aici pentru a
le înlocui pe cele din legiunile V Macedonica și XIII Gemina plecate în războiul partic al lui Caracalla1.
În ciuda faptului că doar una dintre inscripțiile referitoare la legiunile VII Gemina și III Italica din Dacia
este databilă în epoca lui Caracalla, I. Piso insistă pentru reluarea acestei explicații unilaterale, formulată
succint acum mai mulți ani într-o sinteză despre legiunile Daciei2.
Păreri contrare despre datarea vestigiilor detașamentelor legiunii VII Gemina la Porolissum au fost
emise și în trecut și reluate recent, pe baza ștampilelor tegulare3. Credem că pot exista și alte momente
care să justifice prezența soldaților legiunii III Italica în provincia traiană. În cele ce urmează vom discuta
o asemenea posibilitate.
*
O inscripție de la Regensburg (Castra Regina) cunoscută încă din secolul al XVI-lea este dedicată
zeului suprem al panteonului roman, Iupiter Optimus Maximus Stator, de către un centurion al legiunii
III Italica, Flavius Vetulenus. Legământul făcut cu zeul este îndeplinit după întoarcerea dintr-o expediție,
mobilul dedicației fiind precizat pe altarul votiv: reversus ab expedit (ione) Burica4.
Când a avut loc această expeditio, cine sunt burii și unde locuiau ei sunt întrebări la care autorii
moderni au încercat să răspundă pornind de la puținele și lacunarele informații păstrate în izvoare. Inscripția
se poate data doar după anul 172 p. Chr., cea mai timpurie atestare a prezenței legiunii III Italica în Raetia5.
Communis opinio este că această acțiune trebuie pusă în legătură cu evenimentele de la sfârșitul războaielor
marcomanice, de la sfârșitul domniei lui Marcus Aurelius și începutul domniei lui Commodus, când burii
sunt menționați printre barbarii cu care acești împărați poartă tratative și încheie tratate de pace6.
Nu sunt multe surse scrise din antichitate care să-i menționeze pe acești buri7. Îi menționează
Tacitus în Germ. 43.1 alături de alte neamuri vecine la descrierea Suebiei8. Aflăm că hermundurii locuiesc
la izvoarele Elbei, lângă care trăiesc nariștii și mai încolo marcomanii și quazii. «Mai încolo, marsigni,
cotinii, osii și burii închid pe la spate pe marcomani și quazi. Dintre aceștia, marsigni și burii, la vorbă și
la felul de viață, aduc cu suebii»9. Ptolemeu (Geogr. II.11.20) vorbește despre    și îi
amplasează în Germania Magna, sub munții Asciburgium pînă la izvorul fluviului Vistula10.
Cassius Dio amintește de patru ori acest trib al burilor, în legătură cu evenimente militare petre‑
cute în Dacia sau în vecinătatea provinciei. Cea mai timpurie mențiune este cea din anul 101 d. Hr.
(LXVIII. 8. 1) când este povestit episodul despre solia burilor și a celorlalți aliați la Traian cu un mesaj
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

Piso 2015, 87–88.
Piso 2000, 208, 220.
Opreanu 2015, 299–309, cu bibliografia anterioară.
CIL III 5937; http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=6337.
Kellner 1969, 26.
Kellner 1969, 29; Dietz 1994, 10; Dietz 2000, 138–139.
Schmidt 1934, 101–105.
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/tacite_germanie/lecture/5.htm: Tacit., Germ., 43.1: Retro Marsigni, Cotini,
Osi, Buri terga Marcomanorum Quadorumque claudunt. E quibus Marsigni et Buri sermone cultusque Suebos referunt (...).
Naum 1967, 42.
Stückelberger, Graßhoff 2006, 228, 229 (tradus ca «Lugii burici», Burischer Lugier).
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scris pe o «ciupercă mare» ( )11. Altre trei pasaje se referă la evenimente din timpul răz‑
boaielor marcomanice, petrecute în jurul anilor 180 d. Hr. (LXI. 18; LXXI. 1. 2; LXXII. 3. 1–3). Burii
aparțin, conform Istoriei auguste (Vita Marci, XXII), coaliției barbare care a început războaiele din tim‑
pul lui Marcus Aurelius. Tabula Peutingeriana12 îi așează pe buri la nord de Dunărea pannonică, în drep‑
tul localităților Brigetio și Aquincum.
Putem observa că sursele scrise atestă un popor considerat germanic după criteriile etnografiei
antice, asociat cu suebii și lugii, și care locuiește în vecinătatea quazilor. Din reconstituirea geografică a
enumerărilor din Tacitus și Cassius Dio sesizăm următoarea ordine de la vest la est: marcomanni, quazi,
buri, iazigi, vandali. Marcomannii sunt la nord de Noricum iar quazii și burii locuiesc în nordul Pannoniei.
Burii, sunt așezați, dealtfel, la nord de Dunărea pannonică și la est de quazi și pe Tabula Peutingeriana.
În momentul conflictelor armate majore din zona dunăreană – adică războaiele dacice ale lui
Traian și războaiele marcomanice, printre neamurile care participă la conflict apar și acești buri. În pasa‑
jul LXVIII.8.1 Dio spune ἄλλοι τε τῶν συμμάχων καὶ Βοῦρoι, adică «ceilalți aliați și burii», au adus lui
Traian un mesaj scris cu litere latine pe o «ciupercă uriașă». Încă din 1690, de la Raphael Fabretti și a
sa De Columna Traiani syntagma pasajul cu ambasada burilor a fost asociată cu scena IX de pe columna
lui Traian, care înfățișează un personaj care cade de pe un catâr în fața împăratului.13 Am arătat în altă
parte, urmând interpretările lui W. Gauer14, S. Settis15 și C. Ampolo16, că acela este un personaj din tabăra
romană care ține în mână un cribrum, nu o ciupercă uriașă, iar căderea lui este un omen victoriae, în
genul întâlnirii lui Octavian înainte de Actium cu asinul Nikon, întâmplare povestită de Suetonius, Vita
Augusti, 96. 5 și Plutarh, Vita Antonii, 65. 517. Cât despre textul din Dio, ne întrebăm cine sunt acești buri
care cunosc literele latine (γράμμασι Λατίνοις) și scriu pe ciuperci? Anecdota este de pus în legătură cu un
text din Plinius18, după care exploratores trimit scrisori scrise pe coajă de copac proaspătă19. Exploratores
și unii barbari, cei aliați, scriu, cu litere latine, pe suporturi bizare, coajă de copac și ciupercă. Din această
perspectivă burii sunt aliații lui Traian în anul 101 p. Chr.
În literatura românească, începând cu V. Pârvan, se insinuează un alt popor, anume așa-numiții
buri dacici20, care ar locui în zona actualelor județe Vâlcea și Argeș și a căror existență fantomatică este
dedusă de la localitatea Burridava / Buridava de amplasat pe Olt, menționată în Tabula Peutingeriana
și în Papirusul Hunt și Βουριδαυήνσιοι menționați de Ptolemeu21. Dar numele davelor se formează, în
general, cu antroponime (Marcodava, Ziridava, Piroboridava etc.) mai rar cu etnonime (etnonimul deri‑
vat din așezare este chiar Buridavenses). Buridava este dava lui Buris, un nume format cu particula Burfoarte productivă în onomastică tracică și daco-moesiană22. În opinia noastră nu există acești buri dacici,
iar cei din pasajul lui Dio cu ambasada la Traian sunt burii menționați de Tacitus, vecini ai quazilor la
Dunărea pannonică, care împreună cu alți aliați îl sfătuiesc pe Traian.
Expeditio Burica din textul lui Flavius Vetulenus și dintr-un papirus care conține un fragment din
Acta Senatus (ChLA IV 268)23 trebuie pusă în legătură cu cele trei pasaje din Cassius Dio, păstrate de
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23

Vulpe 1963, 223–247; Migliorati 2003, 72.
Miller 1916, 616; http://www.cambridge.org/us/talbert/talbertdatabase/TPPlace2968.html.
Fabretti 1690, 17–18 (fungus / cribrum).
Gauer 1977, 25.
Settis 1998, 192–200.
Ampolo 1995, 392–394.
Nemeti 2017.
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/pline_hist_nat_16/lecture/7.htm: Plinius, Nat. Hist. 16. 14 [35]: Cortex
et fagis, tiliae, abieti, piceae, in magno usu agrestium (…) scribit in recenti ad duces explorator incidens litteras a suco.
Austin, Rankov 1995, 65.
Pârvan 1926, 223–224.
Berciu 1931, 18; Dana, Nemeti 2016, 81–89.
Dana, Nemeti 2016, 83–84.
Talbert 1988, 137–147.
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trei extrase din excerpta Ursiniana de legationibus gentium. Acestea trebuie reanalizate pentru a stabili
cronologia exactă a evenimentelor și pentru a elimina din literatura de specialitate românească iluzia
prezenței burilor în imediata apropiere a frontierei Daciei Porolissensis, iluzie produsă de o traducere
defectuoasă și o înțelegere orientată a unui text antic.
Așa cum a observat corect F. Cassola primul pasaj, cronologic, este Exc. Urs. 63 (Dio. LXXI.18),
unde iazigii și burii au acceptat să devină aliați ai romanilor, cu condiția ca Marcus Aurelius să continue
războiul lui cu quazii, vecinii lor periculoși. Această pace trebuie situată la sfârșitul domniei lui Marcus
Aurelius, probabil în 179 p. Chr.24.
Exc. Urs. 67 (Dio LXXII.2.4) vorbește despre pacea cu marcomannii și quazii încheiată de
Commodus imediat după ce a devenit împărat în toamna lui 180. Conform SHA Vita Comm., 12.7
Commodus se întoarce de la Dunăre la Roma și celebrează triumful din 22 octombrie 180 (a patra salutatio imperială)25. În pasajul din Exc. Urs. 67 se menționează o clauză în pacea cu marcomannii și quazii,
după care acestora le era interzis sa-i atace pe iazigi, vandali și buri. Probabil era deja stipulat în acordul
încheiat de aceștia cu Marcus Aurelius.
Exc.Urs. 68 (Dio LXXII. 3. 1)26 începe cu cuvintele «Commodus a acordat pace burilor…», ceea
ce implică un nou conflict cu burii și cu alți barbari de la frontierele Pannoniei și Daciei, cândva după 180,
conflict încheiat cândva înainte de 183 (când se datează a șasea salutatio imperială a lui Commodus)27.
În acest interval este datată de obicei și expeditio Burica28 la care participă și efective din legio III Italica
de la Castra Regina.
Pasajul este tradus în literatura de specialitate românească astfel:
«LXXII. 3. 1. Commodus a acordat pace burilor, care trimiseseră soli. Mai înainte – cu toate că
ei au cerut-o – nu o încheiase, întrucât aceia erau puternici, nedorind pacea, ci doar un răgaz pentru a
se pregăti. 2. Dar atunci, fiindcă ajunseseră sleiți de puteri, trată cu aceștia, luă ostateci și prizonieri de la
buri în număr mare, iar de la alții (   ) mai primi cinsprezece mii de oameni. I-a
silit să jure că niciodată nu vor mai locui și nu-și vor mai paște vitele la ei în țară pe un teritoriu de 40 de
stadii ( ) de hotarele Daciei»29.
În pasajul imediat următor (Exc. Urs. 68; Dio LXXII.3.3) este menționat episodul cu Sabinianus
(guvernatorul consular al Daciei, C. Vettius Sabinianus Iulius Hospes30) «care a supus și douăsprezece mii
de daci dintre cei din vecinătate (  ), care fuseseră alungați din țara lor de baștină
și erau gata să dea ajutor celorlalți ( ), făgăduind că le va da pământ în Dacia noastră»31.
Așa cum s-a observat32 este același context al tratativelor în care este implicat și Sabinianus, guvernato‑
rul Daciei. În conflictul care se desfășoară și la frontierele provinciei (așa cum arată clar clauza cu 40 de
24
25
26

27
28

29
30
31
32

Cassola 1970, 499.
Talbert 1988, 144.
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/dion_cassius_hist_rom_72/lecture/3.htm: [LXXII. 3. 1] ὅτι
τοῖς Βούροις ὁ Κόμμοδος εἰρήνην ἔδωκε πρεσβεύσασι. πρότερον μὲν γάρ, καίτοι πολλάκις αὐτὴν αἰτηθείς, οὐκἐποιήσατο,
ὅτι τε ἔρρωντο καὶ ὅτι οὐκ εἰρήνην ἀλλὰ ἀνοχὴν ἐς τὸ παρασκευάσασθαι λαβεῖν ἤθελον· 2. τότε δέ, ἐπει δὴ ἐξετρυχώθησαν,
συνηλλάγη σφίσιν ὁμήρους λαβὼν καὶαἰχμαλώτους παρά τε τῶν Βούρων πολλοὺς καὶ παρὰ τῶν ἄλλων μυρίους καὶ
πεντακισχιλίους κομισάμενος, καὶ ἀναγκάσας τοὺς ἄλλους ὀμόσαι ὥστε μήτ´ ἐνοικήσειν ποτὲ μήτ´ ἐννεμεῖν τεσσαράκοντα
στάδια τῆς χώρας σφῶν τῆς πρὸς τῇ Δακίᾳ οὔσης. 3. ὁ αὐτὸς Σαβινιανὸς καὶ Δακῶν τῶν προσόρων μυρίους καὶδισχιλίους ἐκ
τῆς οἰκείας ἐκπεσόντας καὶ μέλλοντας τοῖς ἄλλοις βοηθήσειν ὑπηγάγετο, γῆν τινα αὐτοῖς ἐν τῇ Δακίᾳ τῇ ἡμετέρᾳ δοθήσεσθαι
ὑποσχόμενος.
Cassola 1970, 500.
Dietz 1993, 10, care o identifică cu expeditio Germanica tertia; P. Kóvacs consideră că misiunea guvernatorului Vettius
Sabinianus în Dacia, datată între 179–182 p. Chr. contrazice această datare – Kóvacs 2004, 159.
FHDR, I, 704–705.
Piso 1993, 131–137.
FHDR, I, 704–705.
Piso 1993, 135; Ruscu 2003, p. 137–138.
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stadii) sunt implicate mai multe popoare: burii, dacii (alungați de undeva din Dacia lor, opusă clar pro‑
vinciei romane Dacia noastră,   , de către autorul grec și ajunși în vecinătate) și niște
enigmatici alții / ceilalți ( ). Nu este de luat în considerare emendarea lui N. Gostar, exagerată
și conformă cu ideile epocii în care a fost formulată, care vede în alloi / alții, cuvânt care face referire la
o populație din preajma Daciei, o coruptelă a numelui unui popor33. El susține că în codexul în care s-a
păstrat excerpta Ursiniana de legationibus gentium, Codex Vaticanus Gr. 1288 din sec. V-VI p. Chr., scris
în unciale, a favorizat confundarea literelor alpha, delta și lambda: astfel în loc de , ,
 era inițial scris , , 34. Astfel, el crede că trebuie citit  peste
tot în loc de , dar este de neînțeles, în opinia noastră, cum în pasajul referitor la Sabinianus copiștii
au păstrat  și  de două ori și au confundat doar o dată scriind  .
În edițiile operei lui Cassius Dio pasajul referitor la Sabinianus este tradus diferit: dar acum că
erau sleiți de puteri a încheiat pace cu ei, primind ostateci și luând înapoi mulți prizonieri de la buri, ca
și 15000 de la ceilalți, și punându-i să jure pe ceilalți (and he compelled the others to take an oath) că
nu vor mai locui sau nu vor mai folosi pășunile pe o fâșie de 40 de stadii (cinci mile) a țării lor de lângă
Dacia35. În textul grecesc se repetă    , alții de la care a luat 15000 de prizonieri și
 , alții pe care i-a pus să jure. În traducerile românești rezultă că pe buri și pe alții i-a pus să
jure și astfel printr-o traducere defectuoasă burii sunt transportați la 40 de stadii de Dacia, adică imediat
la vest de limesul de pe Meseș36.
Este clar din aceste texte că burii nu au respectat pacea cu Marcus Aurelius și mișcarea lor a prile‑
juit o expeditio Burica la care au luat parte efective din legio III Italica. Cel puțin o parte a operațiunilor
au avut loc în apropierea Daciei așa cum rezultă din tratativele de pace ale lui Commodus și Sabinianus.
Tratativele implică mai multe grupuri de populații: burii, daci dislocați din țara lor și care vroiau să-i
ajute pe ceilați, numiți constant de autorul antic alții sau ceilalți. Cine sunt acești enigmatici alții / ceilalți
cărora li se interzice să se așeze la 7.5 kilometri de limesul Daciei (dar totuși în țara lor) putem afla din
Exc. Urs. 67 care menționează pacea din 180 cu marcomanii și quazii. Aceștia nu trebuiau să-i atace pe
buri, iazigi și vandali. Înțelegând enumerarea de la vest la est și știind că iazigii nu locuiau lângă Dacia,
singurii care mai pot fi ascunși sub cuvintele alții și ceilalți sunt vandalii. Fragmentele anterioare din
Dio (LXXII.11.6; LXXII. 12. 1–3) îi arată foarte activi în conflict (sub numele de astingi și lacringi).
Vestigiile de tip Przeworsk care apar la vest de Dacia după războaiele marcomanice, vorbesc, în termenii
culturii materiale, despre prezența acestei populații venite din nord-est în imediata vecinătate a Daciei.
În concluzie, a existat o expeditio Burica și ea i-a vizat pe buri, daci și pe «ceilalți» (probabil triburi
ajunse recent în zonă, numite generic vandali). Conflictele și tratativele se poartă și la frontierele Daciei,
fiind astfel justificată prezența efectivelor din legio III Italica. Din cele trei inscripții ridicate în Dacia
de centurioni ai legiunii III Italica trebuie eliminată din discuția referitoare la expeditio Burica cea a lui
M. Ulpius Caius dedicată consularului L. Marius Perpetuus37. Misiunea consularului este în timpul lui
Caracalla, iar legiunea poartă epitetul Antoniniana. Mai rămân în discuție inscripțiile lui Ulpius Vitalis38
33
34
35

36
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38

Gostar 1978. 121–129.
Gostar 1978, 122–124.
Dio’s Roman History (trad. E. Cary), Harvard University Press, 1955, p. 74–77: «but now that they were exhausted he
made peace with them, receiving hostages and getting back many captives from the Buri themselves as well as fifteen tho‑
usand from the others, and he compelled the others to take an oath that they would never dwell in nor use for pasturage
a five-mile strip of their territory next to Dacia.»
Ideea prezenței burilor la 40 de stadii de Dacia, pornind de la înțelegerea greșită a textului antic, regăsită la Vulpe 1963,
226; Macrea 1969, 76; Piso 1993, 135; Gudea 1994, 69; Opreanu 1994, 194; Stanciu 1995, 172; Opreanu 1998, 71;
Ruscu 2003, 137; Domocoș 2014, 96, etc. Pasajul tradus și înțeles corect la Florescu 1976, 69–70, fără ecouri în literatura
ulterioară.
CIL III 1178; IDR III/5 436.
CIL III 7785; IDR III/5 402.
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și a lui C. Postumius Pansa39. Prima este fragmentară și nu conține nici un fel de indiciu în ceea ce privește
cronologia. A doua însă a fost descoperită într-un mic templu excavat recent în area sacra a Ulpiei Traiana
Sarmizegetusa. Prima fază a templului a sfârșit într-un incendiu pus de descoperitori pe seama invaziilor
din timpul războaielor marcomanice (prin analogie cu inscripția de refacere a templului lui Liber Pater
din vecinătate). Celei de-a doua faze de piatră îi corespunde și această placă votivă dedicată de centurion
zeilor strămoșești, Dii maiores, numiți cu apelativele Domnus et Domna40. Ne vine greu să credem că
această inscripție, descoperită într-un context arheologic precis, ar putea fi datată în timpul lui Caracalla.
Având în vedere că sursele care să confirme diferite evenimente istorice în legătură cu provincia traiană
sunt atât de puține, cred că este mai precaut să nu le tratăm întotdeauna împreună încercând să justificăm
teorii generalizante. Detașamente din legio III Italica puteau acționa în Dacia la fel de bine și în 180–183,
ca și în 213–215, fără să fie necesar să apelăm la explicația acelui knock-on effect.
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MAPPING THE ROMAN ROAD
CĂŞEIU-ILIȘUA-ORHEIU BISTRIȚEI
FLORIN-GHEORGHE FODOREAN*

Rezumat: Frontiera nordică a Daciei romane prezintă
încă aspecte nelămurite. Stabilirea traseului drumului
roman în nordul Daciei nu reprezintă o sarcină uşoară,
mai ales din cauza lipsei informaţiilor arheologice privind
acest drum. Dar cartarea descoperirilor romane de-a lungul acestei artere rutiere, între castrele de pe linia CăşeiuIlişua-Orheiu Bistriţei poate oferi o mai bună distribuţie a
acestor aşezări în relaţie cu drumul.
Cuvinte-cheie: Drum roman, cartare de situri;
distribuție de așezări.

Abstract: The northern frontier of Roman Dacia still
presents issues and usolved aspects. Establishing the route
of the frontier road in the northern part of Dacia is not
an easy task, mainly because of lack of archaeological data
regarding this road. But mapping the archaeological sites
along the northern frontier, between the current settlements
Căşeiu-Ilişua-Orheiu Bistriţei can offer a better understanding of the distribution of these settlements in relation
with the road.
Keywords: Roman road, mapping sites, distribution of
the settlements.

1. Short overview: the road network of Northern Dacia
The route of the Roman road along the Northern frontier of Dacia is not so well known. Basically,
the road was built north of the Someş River, but accurate data regarding its entire route from Ilişua to
Orheiul Bistriţei is missing so far. The main problem is the lack of archaeological terrain researches in
this area. To cover this gap, our study will combine data from archaeological gazetteers with cartographic
information gathered from modern maps, together with other sources, in order to reconstruct, where
possible, the landscape crossed by the Roman road in this area.
2. Geographical features of the valley of the
river Someşul Mare from Dej to Beclean
The Roman road was built along the middle and upper terraces of the Someşul Mare valley. Starting
from Beclean and Săsarm, the road follows the valley of the river Şieu. The valley of the river Someşul
Mare represents a major axis which divides the hills of Someşul Mare in the north and the Bistriţei Hills
and the Transylvanian Plain in the South. The valley measures, from Sângeorz-Băi until the confluence
with the river Someşul Mic (the village Mica), approximately 75 kilometers.1 Because of its lithological
and structural parameters, the valley has two narrow sectors and two large sectors, each of them with
particular aspects (Fig. 1). The narrowest area is the section close to the settlement of Beclean, where the
*
1

Babeş-Bolyai University Cluj-Napoca, Faculty of History and Philosophy, Department of Ancient History and
Archaeology. E-mail: fodorean_f@yahoo.com.
Pop 2001, p. 170.
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valley has a width of less than one kilometer, and where the terraces of the river are better represented on
the left part of the valley (Fig. 2). On the right part, the river Someşul Mare touches the base of the slope,
which actually causes a strong digging process which leads to frequent geomorphological changes. These
changes put in danger the current road between the settlements Beclean and Salva. From Dej to Beclean,
the valley of Someşul Mare is larger, therefore we suppose that the Roman road was built in this sector
north of the valley, on its right side. Approximately from Coldău to Dej, on a length of circa 20 kilome‑
ters, the valley enlarges, reaching almost five kilometers in width. Along this area the Romans built the
road on the right side of the river, north of it. Generally, this sector of the valley developed better on its
right, northern side, where the terraces are also well structured. The level of the first two terraces (3–4 m
and 8–12 m) offered ideal conditions for the development of the settlements located along the Roman
road, at Cristeştii Ciceului, Uriu, Reteag, Ciceu-Mihăieşti, and Cuzdrioara.2
3. Reconstructing the route of the Roman road
Some of the information regarding the route of this road are recorded in old contributions.3 Close
to the fort from Orheiul Bistriţei the Roman road was archaeologically identified in the south-eastern
part of the village.4 From Ilişua the road followed the valley of the river Şieu and then the valley of the
river Budac.5
From Dej, the Roman road probably followed the northern, right side of the river Someşul Mare
until it reaches the settlement from Beclean. In this area the terraces of the river are offering the possibi‑
lity for the construction of a road. From the bridge over the Someş river in Dej, the Roman road turns
right. It was identified within the territory of the settlements Cuzdrioara, Mănăşturel, Ciceu-Mihăeşti,
Baţa, Reteag and Uriu, until it reaches the Roman fort from Ilişua.6
Therefore, we should divide the route of this road in several sections.7 The first section is the
one from Dej to Uriu (Fig. 3). It measures approximately 15 kilometers. The road crosses through the
following settlements: 1. Ciceu Mihăeşti – a sector of the road was identified close to the village; 2. Baţa
(belonging to the village of Petru Rareş) – within the territory of the village, towards Reteag, the Roman
road was identified; 3. Uriu – between Uriu and Ilişua, on the right side of the river Someşul Mare, the
traces of the road which reaches the fort were identified.8
The second road section is the one between the settlements Uriu and Cociu.9 In 1864–1865,
K. Torma published the results of his research made at Ilişua.10 He excavated in the Roman fort from
1858 to 1862. K. Torma published a very accurate sketch, representing the area between the settlements
Fel-Ör (Uriu de Susu/today Uriu), Alsó-Jllosva (Ilişua), and Csicsó–Keresztur (Cristeştii Ciceului)
(Fig. 4). He mapped the Roman road on a distance of circa 1.5 kilometers, from Uriu until the valley
of the river Ilişua. From this point to the fort, the road is mapped with an interrupted line, on a distance
2
3

4
5
6
7

8
9
10

Pop 2001, p. 170.
Christescu 1929, p. 103, note 5. He mentions that this road was built along the valley of the Someş River from Cluj to
Orheiu Bistriţei. He records 17 settlements where the road was identified along this route: 1. Gherla; 2. Dej; 3. Cuzdrioara;
4. Boarţa; 5. Breaza; 6. Reteag; 7. Uriul; 8. Ilişua; 9. Cristeştii-Ciceului; 10. Cudu; 11. Beclean; 12. Cuci; 13. Sintereag;
14. Sofalva (Şomfalău); 15. Minarken (Monariu); 16. Senndorf ( Jelna); 17. Bistriţa. Basically the same data is mentioned
again in Christescu 1937, p. 109; Fodorean 2006, p. 210.
Macrea, Protase, Dănilă 1967, p. 116.
Fodorean 2006, p. 210.
Fodorean 2006, p. 210–213 (with the older bibliography) and fig. 3.36.
Such division is based only on technical reasons: some parts of the road are better known, therefore I detailed the descrip‑
tion is those cases.
Fodorean 2006, p. 211–212.
Fodorean 2013, p. 51.
Torma 1864–1865, 10–67; more details in Fodorean 2010, p. 95–96; Fodorean 2013, p. 51.
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of circa one kilometer. Obviously, a bridge was built over the river Ilişua, to lead the road further to the
fort. Another road is mapped by Torma from the exit of the fort until the settlement of Cristeştii Ciceului
(Csicsó–Keresztur), on an approximate length of two kilometers.
On the hill called Măgura, close to the Roman fort from Ilişua, probably a tower was erected.
Torma mentions here the traces of a “building”, which could be the remains of the tower. The Romans
had chosen a perfect observation point, because almost all the valley of the river Someşul Mare, until
Dej, can be observed from the Măgura Hill (Fig. 5, Fig. 6) and also from the fort (Fig. 7, Fig. 8, Fig. 9).
From the Măgura Hill there is a visual connection to other high hills located north (Ţibleş Hill, Fig. 10)
and south (Unguraşului Hill, Fig. 11, Fig. 12).
The main road follows the line of the river Someşul Mare from Uriu to Cristeştii Ciceului (Fig. 13).
In the northern part of the village Cristeştii Ciceului, the road was identified close to the current ceme‑
tery.11 In Coldău, the Roman road was identified in the southern part of the village. The road crosses over
the river Someşul Mare, in a narrow place, where a bridge was probably erected during the Roman times.
East of the current settlement Beclean, the Roman road was archaeologically identified in 1902,
by Finály Gábor. The Hungarian scholar described its structure in an article entitled “The section of the
Roman road”.12 He published a drawing presenting a section of the Roman road, close to the area entitled
“La Mare Cociului” (Fig. 14). This toponym is marked on the Austrian maps from the second military
survey, south of the village Cociu, in a flat area, where the current road is also built (Fig. 15).
The third section is located between the settlements Cociu and Orheiu Bistriţei. The traces of
the road were visible in Săsarm, Şintegeag, Şieu Odorhei (the road was identified on the left bank of the
river Şieu)13 (Fig. 17), Şieu Măgheruş, Sărata, Budacu de Jos, Jelna (the road was identified on the right
bank of the river Budac), Buduş (the road was located on the hill situated in the east part of the village),
Orheiu Bistriţei and Şieu. Traces of an important rural settlement were identified within the territory of
the village Şieu Odorhei. They were discussed and mapped by Radu Zăgreanu in 2011.14
Along the valley of the Şieu River and at the confluence of Şieu River with Someşul Mare, impor‑
tant traces of rural settlements were identified and catalogued in by G. Marinescu.15 In Şintereag, close
to the building of the city hall, ceramic fragments from the Roman period were discovered.16 In 1963,
when the school was built in Şieu-Odorhei, significant quantities of ceramic fragments, including terra
sigillata were discovered. G. Marinescu considers that the traces discovered in this village belonged to a
large rural settlement.17 In Şieu-Sfântu, in the point „La Râpă”, ceramic fragments from the Roman period
were discovered.18 Other discoveries belonging to the Roman period are known in the villages Nimigea
de Jos, Budacu de Jos, Coasta, Cristur-Şieu, Chiraleş, Şieu-Măgheruş, Arcalia, Tăure, Tărpiu, and Ţigău.19
11
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Fodorean 2006, p. 210–211.
Finály 1902, p. 380–383. The description of the road is very detailed (I would like to thank for the translation from
Hungarian in Romanian to my colleague, Fábián István, assistant professor, Petru Maior University, Târgu Mureş): “In the
Szolnok-Doboka county, in the area of the village Beclean, East of this village, on the property of the count Bethen Balint,
and also on the page entitled Gherla od the detailed military map, on the territory named „La Mare Cociului”, at the kilo‑
meter 90.9, the econdary road which branches towards north from the national road leads to the Roman road which exist,
using a sharpened angle, from the line of the national road and it can be followed on a lenght of 500 m. Here, east and west
of the secondary road mentioned, we sectioned the Roman road over a distance of 100 paces. The image presented here
spare me of detailing the layers of the road. It is enough to mention that at meter 3 from north even with the pickaxes the
top lazer of the road is very hard to destroy, and from here the layer of stone presents a strong slope towards left and right.
when cutting fron east the edge of the road was not entirely preserved...”.
Zăgreanu 2011, p. 180.
Zăgreanu 2011, p. 179–191.
Marinescu 1989, p. 6–66; also Zăgreanu 2011, p. 180–181 and p. 189, pl. I.
Marinescu 1989, p. 26.
Marinescu 1989, 25–26; Zăgreanu 2011, p. 180.
Marinescu 1989, p. 26.
Marinescu 1989, p. 6–66.
— 291 —
https://biblioteca-digitala.ro

FLORIN-GHEORGHE FODOREAN

N

From Şieu-Odorhei, the Roman road presents a direction oriented towards south, on the left side
of the Şieu valley. It crosses through the villages of Coasta, Şirioara and Chiraleş. This alignment measu‑
res 7.5 kilometers. Then the Roman road reaches the villages Sărăţel and Sărata. It crosses here over the
valley of Budac river. Then, after another 5.2 kilometers, it reaches the fort from Orheiu Bistriţei.
3. Final rermarks
Choosing the route of a future Roman road was a carefully, planned action. The understanding
of the terrain particularities represented the most important aspect of road building during the Roman
period. That is why a complete research of such topic should approach the question of how the Romans
perceived and used the landscape to build roads.20 The entire road system of Roman Dacia can be used
to sustain this affirmation. But above all, the frontier sections of the roads were the most important
parts of the communication system. The “highway” of Dacia, the most important artery is, of course, the
road connecting Lederata, respectively Dierna with Tibiscum, with the major settlements of the pro‑
vince, along the line Ulpia Traiana Sarmizegetusa – Apulum (the most important crossroads of Dacia) –
Potaissa – Napoca – Porolissum. This road was designed, projected and constructed very rapidly, during
the two military campaigns and immediately afterwards. The main proof is the text of the milestone
discovered in Aiton,21 which indicates that the main road was built in 108 A.D. up to this village, in the
northern part of the province. We can suppose, even if no milestones were discovered in these areas,
that the frontier roads, including the one discussed in this paper, were constructed also during Trajan’s
period. Using the valley of the Someşul Mare River, the Roman engineers were capable of developing a
complex defensive system, formed by roads, forts and surveillance towers, tocated in front of the valley.
Căşeiu, Ilişua and Orheiu Bistriţei were the main military locations in this area. Therefore, describing the
parameters of the river valley, and the repartition of the terraces, is very useful for the understanding of
the cappabilities of the Roman army to adapt road construction to the features of the landscape.
Future terrain investigation will offer the possibility to add new data concerning this important
artery from Roman Dacia.
I N TE RNET LI NK S
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Fig. 1. SRTM presenting the valleys of the river Someş, Someşul Mic and Someşul Mare.

Fig. 2. The valley of the river Someşul Mare between Dej and Beclean.
Source: Google Map (https://www.google.ro/maps).
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Fig. 3. The Roman road from Dej to Reteag. Digitized using 1:20.000 large scale maps.
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Fig. 4. Sketch
published in 1864–
1865 by K. Torma,
depicting the area
of the Ilişua fort.
Source: – K. Torma,
Az Alsó-ilosvai romai
állótábor és müemlékei,
Erdély-Muzeum
Egylet, III, Kolozsvár
1864–1865, 10–67.

FLORIN-GHEORGHE FODOREAN

N

— 296 —

https://biblioteca-digitala.ro

MAPPING THE ROMAN ROAD CĂŞEIU-ILIȘUA-ORHEIU BISTRIȚEI

N

Fig. 5. Area of visibility covered from a point located exactly on the spot of the
tower from Măgura Hill. (http://www.heywhatsthat.com/).

Fig. 6. Graphic showing the height difference between the Roman tower and the open
valley of the river Someşul Mare. (http://www.heywhatsthat.com/).
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Fig. 7. SRTM showing the visibility area covered from the fort Ilişua.
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Fig. 8. Area of visibility covered from a point located exactly on the spot of
the fort from Ilişua. (http://www.heywhatsthat.com/).

Fig. 9. Graphic showing the height difference between the Roman fort and the open
valley of the river Someşul Mare. (http://www.heywhatsthat.com/).

Fig. 10. Visual connection between Ţibleş Hill and Măgura Hill. (http://www.heywhatsthat.com/).
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Fig. 11. Visual connection between Unguraşului Hill and Măgura Hill.
(http://www.heywhatsthat.com/).

Fig. 12. Graphic showing the height difference between the Roman tower from Măgura Hill and the Unguraşului Hill.
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Fig. 13. The Roman road along the valley of the river Someşul Mare between Uriu and Cociu. Digitized using 1:20.000 large scale maps.

MAPPING THE ROMAN ROAD CĂŞEIU-ILIȘUA-ORHEIU BISTRIȚEI

N

— 301 —

https://biblioteca-digitala.ro

FLORIN-GHEORGHE FODOREAN

N

Fig. 14. Section of the Roman road identified by Finály Gábor in the point “La Mare Cociului”.
Source: G. Finály, Római út keresztmetszete, in Archaeologiai Értesítő 22, 1902, p. 380-383.

Fig. 15. The second military survey. Section east of Beclean, depicting the toponym “La Mare Cociului”.
Source:http://mapire.eu/en/map/secondsurvey/?bbox=2358540.9447673988%2C5666099.
06228982%2C3193844.7898678044%2C6007925.452781129.
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Fig. 16. The Roman road from Şieu Odorhei to Şieu Măgheruş. Digitized using 1:20.000 large scale maps.
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CONSTRUCTION HISTORY AND LIFEWAYS
IN THE CIVILIAN SETTLEMENT OF
POROLISSUM AS OBSERVED IN AREA 22 OF
THE POROLISSUM FORUM PROJECT
ERIC C. DE SENA*, ROBERT WANNER**

Abstract: This is the first article to disclose information
about the architecture and chronology resulting from the
excavations of the Porolissum Forum Project. The authors
focus upon the archaeological features excavated in the
NW portion of the site, designated as Area 22. The excavations revealed four principal phases of construction and
use: 1) Trajanic timber and earth phase; 2) Antonine stone
phase; 3) Severan stone phase; 4) Late Roman phase. The
Trajanic features appear to represent an early fortress. The
function of the stone architectural features remains unclear.
Although they appear to have served a public function, we
hesitate to term the overall complex a forum. The authors
suggest that a series of hearths, post holes, and other signs
of ‘late’ reuse of the architectural features pertain to the last
decade of Roman occupation at Porolissum. The article
also provides an overview of the small finds and pottery
excavated in Area 22. Among the small finds, we present
evidence of a ritual deposit. Statistical results derived from
the study of pottery from Antonine and Severan deposits
indicates supply trends.
Keywords: Porolissum; Excavation results; provincial
Roman architecture; Roman pottery; small finds; ritual
deposit.
Rezumat: Articolul de față este primul care relevă

informații referitoare la arhitectură și cronologie într-o
zonă a sitului, informații rezultate din cercetările arheologice din cadrul Porolissum Forum Project. Autorii se
concentrează asupra descoperirilor arheologice excavate
în porțiunea de nord-vest a sitului, denumită ca Area 22.
Cercetările au relevat patru faze principale de construcție
și utilizare; 1) faza traianică din lemn și pământ; 2) faza
antonină din piatră; 3) faza severiană din piatră; 4) faza
romană târzie. Elementele fazei traianice par a reprezenta
un castru timpuriu. Funcționalitatea elementelor arhitecturale din piatră rămâne nesigură. Cu toate că par a
deservi o utilitate publică, ezităm în a desemna complexul
ca un forum. Autorii sugerează că o serie de vetre, gropi de
pari, și alte dovezi ale unei reutilizări „târzii” a elementelor
arhitectonice aparțin de ultima decadă a ocupației romane
de la Porolissum. Studiul oferă de asemenea o scurtă
prezentare a descoperirilor mărunte și a materialului
ceramic descoperit în Area 22. Printre aceste descoperiri,
prezentăm dovezi ale unui depozit ritual. Rezultatele statistice derivate din studiul ceramicii din depozitele antonine
și severiene indică tendințe de aprovizionare.
Cuvinte-cheie: Porolissum; rezultate arheologice;
arhitectură romană provincială; ceramică romană; descoperiri mărunte; depozit ritual.

ERIC C. DE SENA, ROBERT WANNER
1. Introduction
The Porolissum Forum Project (hereafter, PFP), 2004 and 2006–11, was an important collabora‑
tion between the authors of this paper and their mentor of Roman Dacia studies, Alexandru V. Matei.1
* Transylvania Alive Association for Cultural Heritage (Romania); ericcdesena@gmail.com
** Elizabeth Anderson Comer Archaeology, Inc. (Baltimore, MD, USA); rwanner@eacarchaeology.com
1
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https://biblioteca-digitala.ro

ERIC C. DE SENA, ROBERT WANNER

N

Through the work of the PFP, we gained crucial insights into the construction history of the civilian
settlement of Porolissum as well as the lifeways of the inhabitants of the site during its brief history, ca.
AD 106–271.2 The premature death of the scientific director of the PFP, Dr. Matei, in 2010 was a major
setback to the project.3 In the light of recent work by Dr. Coriolan Opreanu and colleagues in the civil‑
ian settlement of Porolissum,4 we are presenting an overview of the architectural sequence in one wellexcavated sector of the PFP site, designated as Area 22, as well as a consideration of the assemblage of
artifacts and ecofacts in the Roman town.
2. Background
In the late 1990’s, a geophysical survey was conducted by Dr. Matei and Prof. J.K. Haalebos in a
relatively level area of Pomăt Hill to the southeast of the military base, identified as the civilian settle‑
ment of Porolissum. Based upon the magnetometry readings, Matei was impressed by what appeared to
be a series of large architectural features surrounding a rectangular courtyard in a manner consistent with
a forum. Matei excavated a number of trenches between 1999 and 2003, before proposing a collabora‑
tion with De Sena. The two formed the PFP in 2004 with Matei responsible for the excavations and De
Sena responsible for archaeological materials; Robert Wanner joined the team in 2006 and developed
all digital plans of the excavations. In 2011, a year after the passing of Matei, Coriolan Opreanu served
as scientific director, obtaining an excavation permit in order for De Sena and Wanner to re-investigate
three small areas of the site.
The PFP had two broad scientific objectives: 1) to understand the plan, development and usage of
the structures and features located in the area of Porolissum’s civilian settlement presumed to be a forum,
and 2) to understand the lifeways at Porolissum through the study of the artifact and ecofact assemblages.
This was also a didactic project which organized an archaeological field school; therefore, one of our mis‑
sions was to educate students in archaeological field methods and in the history and modern culture of
Romania.
The archaeological excavations at Porolissum required an element of academic diplomacy with
the result of an ‘old school’ and ‘new school’ hybrid. As the area under investigation comprised ca. 2 hect‑
ares, Matei was interested in verifying the presence of walls and fortification ditches. The PFP generally
excavated long exploratory trenches with a width of 1.5 m and an average length of 20 m; the team also
excavated a series of box trenches with an average dimension of 5 × 4 m. Under the direction of Matei,
the trenches were rapidly excavated with hired local workers and field school students. The field school
students also excavated more carefully in contextually sensitive areas, recorded stratigraphic informa‑
tion, made drawings of trenches and architectural features, collected artifacts and ecofacts according to

2

3
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Deac, Edita De Sena, Robert Gindele, Susan Kane, Vlad Lăzărescu, Michael MacKinnon, Felix Marcu, Archer Martin,
Neville McFerrin, Mary Merva, Maurizio Miranda, Ioana Oltean, Coriolan Opreanu, Adrian Paul, Franco Pavoncello,
J. Theodore Peña, Ioan Piso, Horea Pop, Portia Prebys, Ingrid Rowland, Viorica Rusu-Bolindeț, Daniel Sana, Cristi Spînu,
Ioan Stanciu, Calin Timoc, Daniel Weiss, and, especially, Alexandru Matei. We are greatly indebted to the students of
the PFP as well as hired workers from Moigrad and Jac, who are too numerous to list here. Funding for the Porolissum
Forum Project was obtained through the PFP Archaeological Field School, the Romanian Ministry of Culture, John
Cabot University (Rome, Italy), and Saint Mary’s College (USA).
Of the first generation of research, the following are key studies: Tóth 1978, Gudea 1989 and 1996, Bajusz 1997 and 1999,
Gudea and Tamba 2001, Tamba 2008.
Excepting the annual reports submitted to CIMEC, Dr. Matei published only one article regarding the work in the area of
the presumed forum (Matei 2003). The authors rely upon his notebooks and sketches as well as information recorded by
themselves over the course of the collaboration.
Dr. Opreanu and colleagues have subsequently conducted a geophysical survey and excavations in the civilian settlement
(Opreanu and Lăzărescu 2012, 2015, 2016, Opreanu, Lăzărescu and Ştefan 2013, 2013a).
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their stratigraphic position, and studied the artifact and ecofact assemblages. Area 22 yielded particularly
important results and is, therefore, the focus of this article.
3. Overview of construction history within Area 22
In a pilot season and six field seasons, the PFP revealed evidence of a large, multi-phase complex
with a central courtyard surrounded on at least three sides by colonnades (Figs. 1A and 1B). Due to the
complete absence of inscriptions and a lack of understanding the function of many of the architectural
features, the authors of this article cannot declare that the area excavated by the PFP is a forum. The
buildings appear to have served public functions, however, based upon the robustness of walls and the
forms of the architectural features.
The courtyard of this presumed public space measures approximately 142 × 130 Roman feet with
colonnades along the NE, NW, and SW sides. On the NE side of the courtyard was a large, rectilinear
building whose function remains undetermined. Matei referred to this structure as ‘the basilica’ of the
presumed forum because of its size and rectangular form; moreover, it was not modified to a great extent
over the course of time. The SW side was largely devoid of architecture, save a colonnade, a small archi‑
tectural complex containing a praefurnium (see Phase 3, below) and thin walls whose function remains
undetermined. On the SE side of the courtyard is a large building measuring ca. 100 × 60 Roman feet
and is the only structure whose function has been ascertained: a bath complex. The function of a bath
complex was determined based upon the presence of an extensive hypocaust system with a praefurnium
as well as by an apsidal caldarium basin. On the NW side of the courtyard, Area 22 contains a com‑
plex series of superimposed features and architecture whose functions remain unclear, but which has
yielded ample evidence toward our understanding of the chronology of this presumed public space and
Porolissum as a whole.
Area 22 measures 30 × 25 m and was explored in the 2009–11 summer field seasons. Excavation of
the area began in 2009 with trench 22, measuring 4 × 1.5 m. In the same summer, five trenches measur‑
ing 5 × 4 m were excavated and designated with the labels 22A–22E. Nine more trenches were excavated
in 2010, 22F–22N. Trench 22N, which had only been excavated to a depth of ca. 0.8 m in 2010, was
excavated to a depth of ca. 3.5 m in 2011. Trenches 16 (2008), 21 (2009), 23A and 23B (2009), 30, 31,
and 32 (2010) are included in this sector. For the purpose of this paper, we also consider some evidence
from two exploratory trenches excavated by Matei between 1999–2003 (Matei tr. 4 and tr. 8). Area 22
revealed two sequences of Roman architecture consisting of stone and mortar (Phases 2 and 3) as well
as an earlier timber/earth phase (Phase 1) and a ‘late’ phase (Phase 4). Phases 2 and 3 pertain to the
presumed public space that functioned for about a century between the Antonine period and the middle
of the 3rd century.
Construction Phase 1 (Trajanic).5 The earliest features, which underlie the stone masonry, consist
of ditches, carbonized traces of wooden beams, pits, and other negative features (Fig. 2). The south‑
ernmost ditch (F01), observed in trenches 22A and 22I, measures more than 3 m in width, possibly
as much as 5 m, and must have served a defensive function. The top of this fortification ditch, which
is oriented NW-SE, was observed at –1.9 m below ground level and was excavated to a depth of 4 m
without encountering the bottom. While its length is undetermined, Matei noted a similar ditch in a
trench he excavated in 2001 some 60 m to the west that would meet at a perpendicular angle with this
one, while the PFP revealed a segment of another similar ditch about 120 m to the east (trench 14) that
runs parallel to the ditch in 22A and 22I. A series of three narrow ditches were revealed in trenches 22C
5

We use ‘construction phase’ to indicate the time at which construction took place; the features were used for several deca‑
des from the moment of construction.
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and 22F, oriented NW-SE. Two of these ditches measure ca. 0.6 m in width with a space of just 0.3 m
between them (F08 and F09); the third ditch (F07), with a width of 0.75 m, runs roughly parallel to and
is situated ca. 0.8 m from F08. Two more ditches (F06 and F05), observed in trenches 22D and 22E, are
ca. 0.8 m wide, also running NW-SE. These ditches may have been used for drainage or as the foundation
trenches of a wooden structure.
Trench 22N revealed some of the clearest evidence of timber features, representing the beams of
a floor, wall, or roof. Timber feature F02, oriented NE-SW, was unearthed between depths of 2.65 m
and 2.84 m; 27–30 cm in width. It was excavated in association with a few small bones and local pottery
fragments. Timber feature F03 was also oriented NE-SW, running beneath the stone foundation of a
later wall. No finds were recovered from this feature. It first appeared at a depth of 2.61 m and was 2.72 m
at the bottom; 25 cm wide. Timber feature F04, the easternmost feature, also turned into the southeast
profile, cutting underneath the stone foundation of the wall. It, too, was excavated in association with a
few animal bones and local pottery. It first appeared at a depth of 2.61 m and was 2.70 m at the bottom;
25 cm wide. The traces of additional timber features were observed in Matei 1999–2003 trenches 4 and
8. A timber structure, oriented NW-SW, is represented by two exposed linear features (F49 and F50;
both 40 cm wide) representing timber walls. Much was destroyed by later construction phases, making
it difficult to interpret the size and internal structure. The structure is situated 4.62 meters southwest of
the early defensive ditch (F01). An earlier timber wall is cut by the wall of this structure (F51), suggest‑
ing two distinct sub-phases of the timber construction. The latter measured 90 cm in length, but only
30 cm of its width was preserved. No further information was recovered for this building in subsequent
excavations, and its interpretation remains uncertain.
Trench 22N also yielded a large circular pit, identified approximately halfway along the northwest
profile. It first appeared at a depth of 2.63 m and had a bottom at 3.57 m below datum, cutting deep into
the sterile soil. This pit was over 1 m in diameter and was filled with yellow mortar and medium-sized
and large rocks. One large boulder, ca. 0.80 m in diameter, sat near the bottom of the feature. There were
also many wooden splinters preserved in this feature, especially toward the bottom. Finally, there was a
negative rectangular feature in the SE corner of the trench filled with dark burnt clay on top of very light
grey clay and lined at the bottom with a rusty brown-red clay. This contained only a few animal bones.
The feature was encountered at 2.80 m below datum; its shoulder was 2.87 m deep and its bottom, next
to the profile, was at 3.05 m. The timber and earth features were abandoned by the reign of Antoninus
Pius as pottery evidence attests.6
Given the dimensions of Ditch #1 and other corresponding ditches, the timber features and pits in
Area 22 and other parts of the site excavated by Dr. Matei and the PFP team, we suspect that the timber
and earthen features represent an early fortress.7
Construction Phase 2 (early Antonine). The second construction phase noted in Area 22 is repre‑
sented by a large stone and concrete building and associated walls (Fig. 3). The same pottery indicating
the time before which of the timber and earthen features give us a terminus ad quem for the construction
of this public building. Matei and the PFP revealed six parallel walls oriented NE-SW, the first five of
which measure 0.9–1.0 m in width. Wall 1 was revealed in 2001 by Matei in a trench designated as Matei
6

7

The pottery revealed at the threshold between Phases 1 and 2 in Area 22 consists almost exclusively of small fragments of
locally manufactured wares. Fragments of a Gauloise IV amphora, common in the 1st and 2nd centuries were identified in
Trench 21 near the foundation of Phase 2 wall #3. The clearest ceramic evidence, however, for the date of Phase 2 walls is
from Trench 14 of the PFP. A sequence of deposits at –1.6–2.0 m below datum, overlying timber phase remains, contai‑
ned fragments of a Spanish Beltran IIA amphora (1st to mid–2nd c. AD), local cooking ware forms Rusu-Bolindeţ 551, 553,
556, 580, and 583 (which the author dates to the period of Trajan and the wooden phase of Napoca), and Italian sigillata
form Curle 15, dated ca. AD 100–150.
Cf. Matei 2003.
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1999–2003 trench 4. Wall 2, 7 m from wall 1, was observed by Matei in the same trench as well as in PFP
trench 21. Wall 3 was observed in trenches 22L, 22M, 22N, 22K and 21, 5.5 m from wall 2. Wall 4, 5.5 m
from wall 3, was observed in trenches 22C, 22D, 22E, and 21. Wall 5, situated 4 m from wall 4 and the
inner wall of the portico, was noted in trenches 22J, 22F, 22G, 22H, and 21. Wall 6, the foundation of the
NW colonnade with a width of 45 cm, was revealed in trenches 16 and 31.
Four walls are oriented perpendicularly to walls 1–6. Wall 7 was observed in trenches 22K, 22E,
22H, 16, and 30 and connects to walls 3–6; this wall continues east of wall 6, forming the foundation of
the SW colonnade. Wall 8 is 4 m to the south, running between walls 3–5 and observed in trenches 22N,
22D, and 22G. Wall 9 also connects to walls 3–5, 6.5 m to the south and visible in trenches 22M, 22C,
and 22F. Wall 10 appears to represent the southern terminus of the building, connecting walls 3–5, 4 m
from wall 9, and was revealed in trenches 22L, 22B, and 32.
The excavations did not demonstrate a direct relationship between the building defined by walls
3, 6, 10, and 7 and the two northwestern-most walls, 1 and 2. The Antonine construction defined by
walls 3, 6, 10, and 7 represents a large, rectilinear building measuring ca. 14 m in width, including the
porticus. The length of the principal construction is at least 22 m, as it continues NE of trench 21. The
masonry consists of large blocks of hewn igneous stone, presumably acquired from the nearby Magura
Moigradului, that is bonded with a pale-yellow mortar. There is no evidence of this structure’s function.
Similar masonry was noted on the NE and SE sides of the courtyard, indicating that this area was already
taking on the shape and function of a public square by the middle of the second century.
Construction Phase 3 (early Severan). The Antonine structure was systematically dismantled or
cleared, possibly following a destruction event. The archaeological record indicates that the walls were
razed to a common level, at ca. –1.3 below datum. In association with the razed walls, there is a thick
layer, an average of 30 cm, of rubble and mortar consisting of decomposed yellow mortar and small
stones (Fig. 4). Above this is a floor preparation consisting of a thick layer of clay upon which terracotta
tiles were installed. Several contexts, for example in the SW corner of trench 22G and in trench 21,
showed significant burn layers, ca. 20 cm deep. Similar patterns were observed on the NE side of the
courtyard in trenches 10 and 11. Whatever the reasons for the abandonment of the Antonine structure,
there was another program of building on the site.
Pottery evidence from Area 22 indicates that construction phase 3 in this presumed public space
dates to the early Severan period, corresponding to the time of the dedication of municipium Septimium
Porolissensis.8 The chronology is corroborated by the presence of tile stamps of the Cohors I Hispanorum
in the collapse layers of the structure. The Severan building campaign is somewhat more complex in plan
than the Antonine precursor (Fig. 5). After being razed to a similar level, most of the Antonine walls were
simply built upon in the Severan phase; thus, walls 1, 2, and 3 bear Severan masonry. Wall 4 was aban‑
doned, while only the northern part of wall 5 was built upon, observed in trenches 22G, 22H, 21, and 31
(Fig. 6). Two parallel NW-SE walls, 13 and 14, were constructed over fill and not directly upon Antonine
walls 7 and 8 in trenches 22E, 22H, 22N, 22D, and 22G. Repairs were made to the colonnade at this time.
Within the rectilinear part of the building defined by walls 3, 14, and 5/6, a feature was revealed in
trench 21 that we identify as an oven or kiln (Fig. 7). This feature is round with a diameter of ca. 1.3 m.
and is immediately adjacent to the SW face of wall 3. The floor was composed of small, neatly arranged
slabs of volcanic stone with smoothed surfaces. The aperture was not identified as half of the feature
extended into the north balk of the trench at a depth of 1.5 m. Matei excavated several kilns within the
area of the forum prior to the PFP. These kilns were generally larger in diameter (1.6 m or more) than
8

Late Antonine and early Severan period pottery types allowing us to date Phase 3 walls at the PFP include the Kapitän II
amphora (late 2nd to 4th c. AD) and sigillata porolissensis forms akin to Dragendorff 30, 37, 40 and 42.
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the feature located in trench 21; and unlike this feature, the kilns observed by Matei did not possess brick
linings. In addition, there were no artifacts, such as animal bone, slag or ceramic wasters, found in asso‑
ciation with this feature. Thus, a small bread oven cannot be excluded as a possible function.
The SW wing of the architectural complex has an irregular plan that is unified by a cocciopesto
floor. Wall 3 represents the NW limit of the complex. An apsidal chamber was constructed to the SW of
wall 10, measuring ca. 3.7 × 2.2 m; wall 10 was partially demolished to form a doorway. A block of lime‑
stone served as the threshold and a short wall (20) joined the NE section of the apsed wall (19). Near
the apse is a short spur of a wall (22) whose function was not determined. To the NE of the threshold is
another apsidal chamber measuring 3.7 × 1.8 m. Apsed wall 18 joins walls 3 and 9; the NW portion of
Antonine wall 9 was demolished. A new wall (21) was constructed to join walls 9 and 10, observed in
trenches 22 and 22B. An existing aperture in wall 3 served to access the two apsidal chambers. Below the
cocciopesto floors of these chambers was a hypocaust system. The rectangular chamber formed by walls
5, 9, 21, and 10 also had a cocciopesto floor.
To the SE of apsidal chamber 1, observed in trenches 22A, 22B, 23A, and 32, is an L-shaped cham‑
ber formed by walls 19, 10, 17, 15, and 16; hypocaust pillars were unearthed beneath a broken section
of the cocciopesto floor. To the SW, creating the L-shape, is a small square space formed by walls 15, 16,
and 17 (Fig. 8). There is an aperture leading beneath the floor of the L-shaped chamber and much of the
stone on the interior walls was highly oxidized, suggesting this may have served as a praefurnium.
4 m to the SE of the possible praefurnium is yet another apse, this one with a diameter of 6 m.
There is a linear wall that could be a late extension of wall 6; the apse (wall 24) is to the SE of this wall.
As no walls were observed joining to walls 5 or 17, we do not know what the relationship of this space to
the aforementioned Severan wings.
Based upon the presence of hypocaust pillars beneath cocciopesto floors and a possible praefurnium, our best guess as to the function of this SW wing is a small bathing complex. While no water basins
were identified, the PFP discovered in 2007 a large brick cistern 50 m to the SW of Area 22. Clearly, a
nearby water supply and hypocaust pillars do not necessarily signify a bath; therefore, this identification
remains speculative.
Construction Phase 4 (ca. AD 260–271). The fourth phase yielded the most primitive features of
the site, which present many questions (Fig. 9). The features were all discovered beneath sealed stone
and tile rubble layers, indicating they were in use when the walls and roofs of the Roman structures were
still intact.
Area 22 yielded three hearths and related features which post-date the Severan period renova‑
tions. The southwestern-most apsidal chamber bears two hearths composed of reused tiles and stones
(trenches 22A and 22B). The hearth in trench 22A was installed within the apsidal chamber on a low
platform composed of recycled stones bonded by mortar. This hearth is in association with four post
holes that pierced the cocciopesto floor (Fig. 10). Within the same chamber, the hearth revealed in
trench 22B consists of recycled roof tiles set directly upon the cocciopesto floor. A third, well-preserved
hearth was unearthed in trench 22N (Fig. 11). This U-shaped hearth is situated outside a chamber of
the Severan construction and, presumably, within a possibly open space between walls 2 and 3. It was
encountered approximately 80 cm below ground level upon a light grayish-brown clay treading surface.
This packed-earth floor overlaid a rubble layer consisting of large igneous stones of the type used for con‑
struction at Porolissum. The hearth itself, more like a camp-fire, was quite shallow (0.10 cm). Its straight
side, composed of small stones, was oriented along the same axis as the wall of the Severan phase at a
distance of 1.50 m; the curved, rear part of the hearth consists of recycled tiles; the floor of the hearth is
also composed of re-used tiles. Beneath the hearth, cutting into the rubble, there was a post hole with a
diameter of 20 cm, which should also be associated with this fourth phase.
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While we are aware of how these features fit into the relative sequence of the site, establishing
an absolute chronology is more challenging. In addition to the features unearthed in Area 22, the PFP
has also revealed other hearths and crudely sealed-in Severan apertures (Fig. 12).9 As such ‘primitive’
features do not correspond to the formal function of Roman public spaces, we require an explanation.
In past years, we assumed, following the orthodox version of Porolissum’s chronology, that all such ‘late’
features necessarily pertained to the immediate post-Roman period (AD 271–375), the so-called DacoRoman phase. After much scrutiny and careful analysis of the features and artifacts, the PFP now consid‑
ers these features to date to the final decade of the Roman period. The hearth in trench 22A incorporates
concrete in its construction, a technique that was not used by non-Romans during this time period.
Moreover, in seven years of excavation, the PFP did not reveal a single artifact that can be dated to the
late 3rd or 4th centuries. The latest coins unearthed through the PFP excavations date to the reign of
Severus Alexander, while none of the pottery or small finds are attributed to the period after the Roman
withdrawal from Dacia.
The best scenario we can offer, which requires further thought, may have involved the gradual
abandonment of the municipium some time prior to the reign of Aurelian and the crude re-use of the
architectural features by the soldiers who remained to defend the frontier until full Roman withdrawal
from Dacia ca. AD 271. This scenario supports Gazdac’s hypothesis, based upon an analysis of numis‑
matic evidence, that auxiliary forts in Roman Dacia were gradually abandoned during the period AD
253–268.10 The PFP revealed no evidence for later occupation of the site.
4. Lifeways at Porolissum
The second objective of the PFP is discussed here, namely an assessment of the lifeways of the
Romans at Porolissum in the 2nd and 3rd centuries. Since the 1960s, artifact/ecofact assemblages from
Roman period sites are frequently studied in order to understand the socio-economic conditions of cit‑
ies, towns, and rural areas.11 The PFP collected the majority of artifacts and ecofacts, which were bagged
according to their stratigraphic position. All small finds (coins, copper alloy, silver, and iron objects,
worked bone, stone, terracotta, and glass) have been accessioned and listed in a spreadsheet, whilst
much of the pottery has been classified and quantified in a cursory manner.
Of the small finds (see Appendix 1), the PFP unearthed nine coins ranging in date from Domitian
to Severus Alexander; none are unique and they did not lend themselves toward establishing a site chro‑
nology. A total of 28 copper alloy objects were revealed, including elements of fibulae and other decora‑
tive items, as well as a blade. Two silver objects were discovered, the fragment of a fibula with a trapezoi‑
dal head and part of a circular applique. Six objects of worked bone were unearthed, including 3 hairpins
or styluses, a possible medicinal spoon, and fragments of a cylindrical item. The copper alloy, silver, and
worked bone objects demonstrate a modest degree of luxury at Porolissum and connections to large
manufacturing centers, such as Apulum.
Associated with the artifacts and ecofacts recovered by the excavation team, the PFP may have
revealed the elements of a ritual deposit.12 Accessioned item 182 is the skull of a wolf that was recovered
in a context representing the late Roman phase. The skull was found in the SW corner of trench 22A at a
depth of –0.8 m from ground level in a context characterized by compact dark earth overlain by an even
layer of reddish brown earth. Just 15 cm deeper, accessioned item 539, the cranium of a horse (Fig. 13),
9

10
11
12

In the case demonstrated here, PFP trench 24, a doorway was raised and narrowed, then raised again to serve a function
involving fire. The two sandstone blocks (one collapsed) were inserted to make the space narrower.
Găzdac 2002.
E.g., Carandini 1985, Peacock and Williams 1986, MacKinnon 2004.
For a recent commentary on ritual deposits, see Haynes 2013.
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was recovered in association with a small ceramic cup (acc. no. 540) that was capped by a spindle whorl
(acc. no. 541) (Fig. 14). If this were indeed a ritual deposit, the sequence is as follows: a hole was purpose‑
fully dug; the jawless head of a horse was placed upside-down with the cup and spindle whorl and covered
by several flat stones; the skull of the wolf, also jawless, was placed above in the stone; a layer of brown
earth was deposited over this and leveled; a layer of small stones was placed to overlie the brown earth.
While all artifacts and ecofacts are important indicators of past lifeways, pottery is particularly
crucial for our understanding of procurement. Because the sources of clay used in domestic pottery and
transport amphorae are readily identified and Roman-period ceramic forms can be dated with relative
precision, often to within a decade, supply patterns can be established when stratigraphically excavated
pottery is classified and quantified.13 In terms of quantification, we count and weigh all sherds, separating
rims, bases, handles and body sherds. We also quantify using estimated vessel counts (EVC) and esti‑
mated vessel equivalents (EVE). EVC’s are calculated by seeking joins among diagnostic sherds – ‘EVC
rim’ takes account only of rims; ‘EVC all’ takes account of rims, bases and handles. EVE’s are calculated
by measuring the percentage of completeness of rims. If we find a vessel whose rim is 100% complete, the
EVE is 1; if a rim is 10% complete, the EVE is 0.1. Presenting a range of quantification methods allows a
somewhat more accurate view of the proportions among pottery classes.
TABLE 1. Pottery from mid–2nd century AD contexts from Trench 14. Percentages of total number, total
weight, estimated vessel count (rims), estimated vessel count (all), estimated vessel equivalents.
Porolissum Fine 1
Porolissum Fine 2
Porolissum Coarse 1
Porolissum Coarse 2
Porolissum Coarse 3
Porolissum Coarse 4
Gray Fine 1
Gray Coarse 1
Gray Coarse 2
Dacian hand-built ware
Overpainted ware
Black slipped ware
Sigillata Porolissensis
Gallic Sigillata
Italian Sigillata
Early glazed ware
Unclassified pottery
TOTAL

Total number
10.3
16.2
38.0
7.9
0.6
0.6
0.9
8.8
9.7
0.8
0.1
4.3
2.0
0.3
0.2
0.1
0.2
1521

Total weight (g)
5.5
24.2
28.9
14.7
0.3
0.1
1.8
9.6
9.1
2.4
0.1
2.4
1.5
0.1
0.1
0.1
0.2
24311

EVC rims
11.0
11.1
28.5
9.6
−
−
1.4
9.7
9.0
1.4
−
9.0
6.9
0.7
0.7
−
0.7
144

EVC all
12.9
12.1
24.2
8.8
−
−
1.3
9.6
14.6
1.3
−
6.7
6.7
0.4
0.8
−
0.4
239

EVE
16.3
13.0
28.3
9.7
−
−
0.9
7.0
9.2
0.9
−
8.3
3.6
0.5
0.5
−
1.4
15.31

Porolissum cookware
Cookware, IRSC
TOTAL

Total number
99.8
0.2
486

Total weight (g)
99.6
0.4
7072

EVC rims
99.1
0.9
113

EVC all
99.2
0.8
126

EVE
99.1
0.9
11.45

Amphora
Amphora, Spanish
Amphora, Forlimpopoli
Amphora, unclassified
TOTAL

Total number
12.9
80.8
2.1
4.2
47

Total weight (g)
5.2
92.3
1.2
1.3
15180

EVC rims
50.0
50.0
−
−
2

EVC all
20.0
20.0
20.0
40.0
5

EVE
20.6
79.4
−
−
1.26

13

For a summary of theory regarding Roman pottery studies, see De Sena 2003, 15–19.
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Presented here are the statistical results from two phases (Antonine and Severan),14 whilst
Appendix 2 provides a succinct characterization of the regional pottery classes.15 Not surprisingly, the
study of pottery from stratigraphically excavated deposits of the Porolissum Forum Project confirms that
the military and civilian inhabitants of Roman Porolissum relied upon their hinterland for quotidian
needs. There are chronological differences, however.
In the Antonine phase, we note small amounts of pottery and amphora manufactured in the west‑
ern and central Mediterranean – Italia, Gallia and Hispania. Among the regionally produced pottery,
Porolissum Fine and Coarse wares, as well as the Gray wares are well-represented. Sigillata Porolissensis
represents ca. 2–7% of the domestic wares, whilst Black slipped ware represents a somewhat higher
percentage, ca. 2.5–9%. Overpainted ware was not common at this time. There is a small presence of
Internal red slipped cookware, roughly 1% of the cookwares. Of 47 amphora sherds in the context, most
pertain to a single vessel, a Beltran IIA amphora; an example of a Forlimpopoli amphora, from the cen‑
tral Adriatic coast of Italy, is also represented; another amphora is of an unknown type.
TABLE 2. Pottery from early-mid 3rd century AD contexts from Trench 22N. Percentages of total number,
total weight, estimated vessel count (rims), estimated vessel count (all), estimated vessel equivalents.
Porolissum Fine 1
Porolissum Fine 2
Porolissum Coarse 1
Porolissum Coarse 2
Porolissum Coarse 3
Overpainted ware PF–1
Overpainted ware PC–1
Overpainted ware PC–2
Gray Fine 1
Gray Coarse 1
Gray Coarse 2
Black slipped ware
Sigillata Porolissensis
Italian sigillata
Other sigillata
Unclassified pottery
TOTAL

Total number
5.2
0.4
21.1
2.8
2.8
12.9
8.4
0.8
1.6
23.3
10.0
0.4
9.6
0.4
0.4
0.8
249

Total weight (g)
2.6
0.1
21.0
4.1
1.6
13.4
12.1
0.2
0.7
28.1
6.3
0.1
8.8
0.3
0.1
0.2
8474

EVC min
3.4
−
6.9
3.4
3.4
3.4
6.9
−
3.4
10.3
6.9
−
48.3
−
3.4
−
29

EVC max
10.6
−
16.7
1.5
1.5
10.6
6.1
−
1.5
10.6
10.6
−
27.3
1.5
1.5
−
66

EVE
16.2
−
3.4
9.3
11.1
2.3
9.5
−
2.5
8.1
4.1
−
29.6
−
1.6
−
4.32

Porolissum cookware
TOTAL

Total number
100
117

Total weight (g)
100
2378

EVC rims
100
34

EVC all
100
38

EVE
100
4.49

Amphora, imitation Käpitan
Amphora, Middle Roman I
Amphora, unknown
TOTAL

Total number
33.3
33.3
33.3
3

Total weight (g)
76.2
7.0
16.8
143

EVC rims
−
−
−
0

EVC all
100
−
−
1

EVE
−
−
−
0

14

15

The Severan deposits are from trench 22N; the Antonine pottery is from an important sequence in Trench 14 on the
north side of the excavated area. We chose to use the statistics from Trench 14 rather than from Area 22 as the sample
group is larger and presents a more accurate picture of the pottery from the Antonine period. De Sena uses the terms
Porolissum Fine, Porolissum Coarse, Gray Fine, Gray Course to denote subdivisions within the ‘common ware’ pottery
from Porolissum.
The most thorough classification of Roman period pottery in Dacia is Rusu-Bolindeţ 2007.
— 313 —
https://biblioteca-digitala.ro

ERIC C. DE SENA, ROBERT WANNER

N

In the Severan period, there very few imported wares. The small number of sherds of Italian sigil‑
lata are residual. Among the amphorae, there is an example of a Kapitän II type, likely from the Black Sea
region rather than the Aegean, judging by the fabric, as well as the rim of a Middle Roman I amphora
from central North Africa. There are some shifts in the proportions of local/regional wares. Sigillata
Porolissensis is very common, while Black slipped ware is under-represented. Overpainted ware was also
quite common at this time, cumulatively ca. 11–25% of the domestic wares.
A key question is to what extent the inhabitants of Porolissum relied upon the Roman hinterland
as opposed to the neighboring region of Barbaricum during the Roman period. Scholars have established
that the relationship between Romans and free native European cultures was not always hostile and, in
fact, there was a fair amount of trade across the border of the Empire.16 The degree to which Romans and
native European cultures traded and the mechanisms of exchange are still not fully understood and the
pottery evidence from the PFP is not particularly illuminating. Only in the Antonine phase do we note
Dacian hand-built ware.17
5. Conclusion
After a pilot season in 2004 and six full excavation seasons 2006–2011, the PFP has revealed con‑
siderable knowledge about the urban topography of the civilian settlement of Porolissum.
According to our working hypothesis, the Romans first erected a fortress in this location consist‑
ing of wooden structures surrounded by an earthen fortification system (PFP Phase 1). This fortress was
utilized by the first generations of Roman soldiers, until its abandonment in the Antonine period.18 PFP
Phase 2 is represented by the construction of at least three large stone buildings around a courtyard.19
One of these buildings was revealed in Area 22; however, we were unable to determine its function.
For heretofore unknown reasons the Antonine building in Area 22 was dismantled; perhaps it had suf‑
fered damage, or perhaps it had become obsolete. PFP Phase 3 is characterized by a campaign to gather
Antonine period building materials for re-use, including decorative elements, large building stones, and
even the floor pavement. At this time, a considerable portion of the Antonine building in Area 22 was
reconstructed, albeit according to a modified plan. The irregularly shaped SW wing of the building with
cocciopesto floors and two apsidal chambers may have served as a small bathing complex. The latest fea‑
tures in Area 22 (PFP Phase 4) consisted of crude adaptations to the Severan architecture. This included
the installation of hearths, temporary enclosures or roofs (indicated by the presence of post holes), and
the constricting or closing off of apertures with stone and concrete masonry. The complete absence of
artifacts post-dating the Aurelian period and the fact that the features were sealed below tile and stone
deposits suggests that the features were installed in the decade immediately prior to the Roman with‑
drawal of administration.
The PFP has documented all small finds in a cursory manner and we are seeking collaborators who
will assist in their full publication. There are no novelties among the coins, metals, or worked bone. Of
interest are two examples of faunal remains: the skull of a wolf and the cranium of a horse found in asso‑
ciation with a small ceramic vase capped by a spindle whorl. These associated finds may have been part of
16
17
18

19

E.g., Rutkowski 1961, Gabler 1966; articles in Gudea 1997; Gindele and Istánovits 2009; Kulcsár and Merai 2011.
Negru 2003.
Considering that soldiers permanently based at Porolissum required a robust stone fortress and that both the amphithea‑
tre (Bajusz 1997 and 1999) and the buildings around a courtyard excavated by the PFP were monumentalized in stone
during the reign of Antoninus Pius, it is possible, if not likely that the fortress on Pomăt Hill was first constructed in stone
at the same time.
The PFP did not excavate extensively on the south side; therefore, we are not aware of similar constructions that framed
the 4th side of the courtyard.
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a ritual deposit. Finally, the statistical evidence from an analysis of pottery demonstrates a strong reliance
upon regionally-procured pottery and a very small proportion of imports from the Mediterranean in the
2nd century and from the Black Sea and North Africa in the 3rd century.
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Appendix 1. “Small finds” from Area 22 of
the Porolissum Forum Project
Acc. No.
184 – coin

Archaeological
context
Tr. 22G, SU 2, Rubble
layer to west of wall

186 – coin

Tr. 22A, SU 4, Depth
–0.8 m.

238 – coin

Tr. 22J, SW corner,
Dark earth above sand,
D. –0.75

239 – coin

Tr. 22N, light brown
layer w yellow mortar,
Depth –0.75 m.
Tr. 22F1, SU 1
– Topsoil

241 – coin

246 – coin

Tr. 22M, SU 1 – Topsoil

247 – coin

Tr. 22K, dark earth W
side of late ditch, Depth
–0.46 m.
Tr. 22E, colored clay
level between wall and
N balk, Depth –1.32 m.

255 – coin

256 – coin
182 – faunal

Tr. 22I, Depth –1.7 m.

Tr. 22A, SU 8, SW cor‑
ner, Depth –0.8 m.
539, 540, 541 Tr. 22A, SU 8, SW cor‑
– faunal and ner, Depth –0.95 m.
ceramic
183 – metal, Tr. 22E, SU 4, dark
copper alloy earth with artifacts on
west side, Depth
–0.8 m.
192 – metal, Tr. 22A, SU 4, Depth
copper alloy –0.9 m.
194 – metal, Tr. 22A, SU 4, Depth
copper alloy –0.8 m.
195 – metal, Tr. 22D NE corner,
copper alloy D. –0.77
198 – metal, Tr. 22A, SU 9, south
copper alloy side, Depth –0.86 m.

Description
Denarius of Severus Alexander. Obv. IMP M AUR SEV ALEXAND
AUG, head laureate facing r.; Rev. VIRTUS [AUG], male figure facing
l. holding spear in l. hand and wreath (?) in r.; close to Găzdac 1468
Sesetertius of Carcalla for Plautilla. Obv. PL[AU]TILLA AUG, female
bust facing r.; Rev. CONCO[RDIA], seated figure facing l. with cornu‑
copia in l. hand and patera in r. hand
Denarius of Domitian. Obv. IMP CEAS DOMIT AUG with head lau‑
reate facing r.; Rev. IMP XXI COS XIII CENS PP… with Minerva (?)
standing facing l. with shield to bottom r. and spear in r. hand; silver
plated
Denarius of Septimius Severus. Obv. IMP CAE L SE[VER]US…COS
I, head laureate facing r.; Rev. ROMA – SPES (?), Ceres standing hol‑
ding grain, facing l
Denarius of Antoninus Pius for Marcus Aurelius Caesar. Obv. …AUG
P[IUS]… with bust facing l.; Rev. …AUG PIUS COS with bust facing
… (note hair is beaded like portraits of Marcus Aurelius, no beard);
akin to Găzdac 661
Sestertius of Commodus (for Crispina?). Obv. Legend erased, female
bust facing r.; Rev. legend erased, standing figure facing l.
Denarius of Septimius Severus (for Geta?). Obv. L SEPTIMIUS …
CAES, bust without beard facing r.; Rev. …AE…, togate figure facing
l.
Sestertius of Antoninus Pius. Obv. ANTONINUS AUG PIUS PP TR
P COS III with head laureate facing r.; Rev. Salus standing facing l.,
holding staff in l. hand and feeding serpent coiled around column to l.,
SALVS SC (AV)G; akin to RIC III 784
Sestertius of Trajan. Obv. [IMP TRAIANO] AUG GER DA[C PM TR
P] COS [V PP] with bust facing left; Rev. SPQR O[PTIMUS AUG]
with winged victory facing r. with shield.
Cranium of wolf, possibly of military standard and/or ritual deposit
Cranium of horse with ceramic vessel and spindle whorl; ritual
deposit?
Fragment with two squared edges and hole in the middle, possibly frag‑
ment of a statue. 1.6 × 6.5 cm
Rectangular element with rounded edge; component of a buckle?
1.9 × 0.8 cm; Cf. Gudea 1972 LXXI/1–22 and CXIII/32–33
Thin strip tapering to a point, 1.4 × 0.4 cm; Cf. Gudea 1972 CXIII/33
Three related fragments: 2.9 × 1.9 cm, 2.8 × 2.5 cm, 1.7 × 1.6 cm; rou‑
ghly triangular with curved sides; appliqué or scales of armor?
small ligula?
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201 – metal,
copper alloy
202 – metal,
copper alloy
203 – metal,
copper alloy
204 – metal,
copper alloy
249 – metal,
copper alloy
250 – metal,
copper alloy
251 – metal,
copper alloy
252 – metal,
copper alloy
259 – metal,
copper alloy
260 – metal,
copper alloy
261 – metal,
copper alloy
263 – metal,
copper alloy
264 – metal,
copper alloy
265 – metal,
copper alloy
266 – metal,
copper alloy
268 – metal,
copper alloy
269 – metal,
copper alloy
270 – metal,
copper alloy

N

Tr. 22G NE corner,
D. –0.8 m.

Circular element with Diam. of 1.2 cm crested by a cylindrical rod with
L. 1.5 cm is placed upon a fragmented shaft preserved L. 2.9 cm; hole
drilled through shaft. Armor attachment? Cf. Matei and Bajusz
LXXX/6
Tr. 22E, SU 3, M. 1.8 on small squared shaft; 7.1 × 0.7 cm; decorative nail?
top of wall, Depth
–0.75 m.
Tr. 22E, Depth –1.12 m. Roughly square applique, pierced with 4 holes; crescents below each of
the holes; 5.0 × 4.8 cm; cf. Gudea 1972 CXVIIIa/4 and 6
Tr. 22E, SU 3, white
Roughly square applique, pierced with 4 holes; crescents below each of
mortar layer below ru‑ the holes; 5.0 × 4.2 cm; cf. Gudea 1972 CXVIIIa/4
bble, Depth –0.78 m.
Tr. 22J, brown layer
Intact circular appliqué yellow central circle delineated with alloy with
with yellow mortar W enameled alternating white and blue radiating trapezoids; diam.
of wall, Depth – 0.7 m. 1.8 cm; Cf. Matei and Bajusz LXXVII/8 and Gudea 1972 LXIX/ 10, 11
and LXX/13, 14
Tr. 22J, SU 2 rubble la‑ Fragment of applique with pierced abstract geometric design and
yer in SE corner; Depth scalloped edge; 1.7 × 2.8 cm; cf. Gudea 1972 LXXVI/1
–0.3 cm
Tr. 22L, dark brown
Circular appliqué with 2 holes near the center; diam. 3.2 cm; cf. Gudea
layer E of wall, SE cor‑ 1972 LXIX/53
ner, Depth –0.6 m.
Tr. 22J, light brown la‑ Spherical copper alloy object on an iron shaft, 1.2 × 3.2 cm; cf. Gudea
yer W of wall, NW cor‑ 1972 CXVIII/3
ner, Depth –0.9 m.
Tr. 22A, SU 2, rubble
Circular object like acc. no. 201; circular element has diam. 1.3 cm; to‑
layer, Depth –0.3 m.
tal L. 7.3 cm; cf. Matei and Bajusz LXXX/6
Tr. 22A, brown layer
A thin metal strip was bent to form the body of the piece, widening at
within apse, Depth
ends to form 2 convex circles with flattened edges; one end pierced by
–1.1 m.
a hole; 3 × 1 cm;
Tr. 22K, light brown
Shaft of an object, L. 9.8 cm, W. 0.2 cm
layer E of wall, Depth
–1.0 m.
Tr. 22A, dark earth be‑ Rounded bead with central hole; diam. ca. 0.4 cm; cf. Gudea 1972
low rubble layer, Depth XCVII/16 and XCVIII/2
–0.6 m.
Tr. 22E, SU16, Depth Roughly rectangular fragment of a statue? Ca. 8.8 × 2.8 cm, thickness
–1.5 m.
0.4 cm.
Tr. 22D, dark earth be‑ Fragment of a large hollow cast statue, no telling features; 9.0 × 6.7 cm,
low rubble layer and
thickness 0,7 cm.
above columns, Depth
–0.7 m.
Tr. 22C, compact dark Fragment of a spear head (?) with 2 pierced holes, 1 centered 0.6 mm
clay layer with plaster, above the base, 2nd off-center 2.2 cm above base; 5.4 × 2.7 cm; cf. Gu‑
dea 1972 LXI/11
Depth –1.35 m.
Tr. 22A, SU 2, Rubble Convex circular object with a flat border and oblong central hole; cf.
layer, Depth –0.3 m.
Gudea 1972 LXIX/53 – classified as a decorative nail
Tr. 22J, loose yellowFoot and catch plate of a fibula, foot is decorated with 2 deeply incised
brown layer, Depth
horizontal bands; 2.1 × 1.3 cm; cf. Matei and Stanciu Pl. 336/3 and
–1.16 m.
Gudea 1972 XCIII/2
Tr. 22J, loose yellowFragment of head and catch plate of a fibula; trapezoidal head with se‑
brown layer, Depth
micircular incision, 4.0 × 1.8 cm
–1.16 m.
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271 – metal,
copper alloy

Tr. 22C, dark earth be‑
low early Severan ru‑
bble layer, Depth
–1.3 m.

272 – metal,
copper alloy

Tr. 22F, compact black
layer, Depth –0.9 m.

273 – metal,
copper alloy
275 – metal,
copper alloy

Tr. 22F, compact black
layer, Depth –0.9 m.
Tr. 22A, brown layer
with yellow mortar W
of wall, Depth –0.7 m.
Tr. 22L, SU 2, early Se‑
veran rubble layer in‑
side apse, Depth
–1.1 m.
Tr. 22E, NE corner be‑ spear head: L. 19.3 cm, 4.0 cm
low plaster layer in dark
earth, D. –1.0
Tr. 22F1, Depth –1.6 m. Knife. Blade has L. of 11 cm, max. W. 2.7 cm; portion of handle shaft
preserved with L. 7.5 cm; curved cutting edge; akin to examples from
Gudea 1972 in Gudea 1989 Pl. LXVII/5, 7, and 9
Tr. 22J, SU 2, rubble
Fragment of arrow head with conical attachment; L. 3.8 cm. Cf. Gudea
layer, Depth –0,45 m.
1972 Pl. LXI/ 3, 5, 7
Area 22
34 nails recovered
Area 22
3 clamps recovered
Tr. 22F1, SU 13, Depth Half of a circular appliqué, undecorated; 5.4 × 3.0 cm
–1.55 m.
Tr. 22J, early Severan
Fragment of a fibula with head and catch plate; decorated trapezoidal
rubble layer, Depth
head; 4.0 × 1.8 cm
–1.16 m.
Tr. 22L, light brown
Three fragments of a hairpin or stylus. Head of object is rounded; shaft
layer above mortar, E of remains unpolished; cumulative L. 11.6 cm, thickness 0.3–0.5 cm; cf.
wall, Depth –0.9 m.
Matei and Bajusz XCV/4–5
Tr. 22J, sandy layer near Polished shaft of a hairpin or stylus; L. 9.7 cm, thickness 0.3–0.5 cm; cf.
hearth, Depth –0.7 m. Apulum 2007/100
Tr. 22J, dark brown la‑ Polished shaft, circular in section; L. 4.5 cm, thickness 0.4–0.5 cm
yer with pink sandy
mortar, E of wall, Depth
–0.8 m.
Tr. 22C, Depth –2.0 m. Fragment of a medical spoon. The head of the spoon is fragmentary,
but the remains suggest it was circular and shallow; the shaft is circular
in section with a thickness 0.3–0.5 cm; L. 10 cm; Matei and Bajusz
LXXXII/4
Tr. 22D, dark earth be‑ This object is a hook with a 4-pronged base; the U-shaped hook comes
to a point; base of hook is drilled and has 2 incised lines, dividing it into
low rubble, Depth
4 quarters; 5 × 1.2 cm
–0.8 m.
Tr. 22J, pink/yellow
Cylindrical container consisting of 12 fragments; flat circular base;
surface in structure,
smoothed surfaces; interior bears a ridge into which the circular base
Depth –0.7 m.
can fit; a lip at the opposite end held a disc that could close the cylin‑
der; L. ca. 13 cm, diam. 3.2 cm

287 – metal,
copper alloy
205 – metal,
iron
461 – metal,
iron
462 – metal,
iron
-- metal, iron
-- metal, iron
262 – metal,
silver
270 – metal,
silver
289 – worked
bone
290 – worked
bone
291 – worked
bone
294 – worked
bone
323 – worked
bone
324 – worked
bone

Complete fibula with spring and pin; the head is triangular and the
body widens at the bending point, like a “knee type”; spring is held in
place by a rectangular fastening attached to the back of the head, the
pin measures 3.0 cm; 4.0 × 2.9 cm; cf. Gudea 1972 XCV/1–3 and Ma‑
tei and Bajusz XCII/1.E
Thin shaft, circular in section, which tapers to a point; flattened end,
needle, stylus, or hairpin; 18.6 cm; cf. Apulum 2007/23, Gudea 1972
CX/10
Component of a fibula; slightly curved with ten rows of 3 knobs, each
knob measuring 0.3 cm; Matei and Stanciu Pl. 339/7
Slightly curved rectangular fragment widening toward one end with an
indentation near what is likely the head of the object, 1.5 × 0.9 cm; cf.
Gudea 1972 LXXI/1–22 and CXIII/32–33
Circular head of a spoon with a basin 1.2 cm deep and diam. of 3.1 cm;
the basin is half-spherical with an incised line delineating the border;
the handle of the spoon
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Appendix 2. Characterization of the local/
regional varieties of pottery.20
Dacian hand-built ware has, to date, only been identified in mid second century deposits of the PFP associated
with the abandonment of the wooden fortress and construction of the Antonine stone phase. This fabric of this
pottery is not dissimilar to the “coarse 2” variety of Porolissum Gray Ware; however, the range and size of inclu‑
sions (some as large as 5–6 mm.) is different and the vessels were hand-built. Negru (2003) dates this pottery
between the late Iron Age of Dacia and the fourth century AD.
Porolissum fine-bodied ware is characterized by a fine, pale yellowish-brown to light reddish-orange paste with
few to sparse inclusions: milky quartz, limestone, and schist; sometimes coated with a thin reddish slip. This fabric
is subdivided into PF–1, which has a rather soft, powdery body, and PF–2, which has somewhat more inclusions
and was fired at a higher temperature, creating a harder fabric. The form repertory is broad and includes a series of
open and closed vessels utilized for household purposes. Its chronology spans the Roman period.
Porolissum coarse-bodied ware is characterized by a slightly gritty paste that ranges in color from pale grayishbrown to yellowish-brown and reddish-orange; sometimes coated with a reddish to reddish-brown slip. This pot‑
tery also contains milky quartz, limestone, and fine particles of schist. PC–1 is common and has a rather fine clay
matrix containing a variety of small inclusions; PC–2 is common and contains a significant amount of mostly
sand-sized inclusions. The form repertory is broad and includes a series of open and closed vessels utilized for
household and utilitarian purposes. Its chronology spans the Roman period. Two other classes of pottery, pro‑
visionally labelled PC–3 and PC–4 are rare and contain inclusions that are not typical of the other “Porolissum”
wares.
Porolissum Gray Ware, fine-bodied shares the basic characteristics of Porolissum fine-bodied ware, except that
this pottery was intentionally fired to a pale to medium gray color. This pottery is not very common and, thus,
the form repertory is more limited than its oxidized counterpart. This pottery becomes more common in the late
Roman phase.
Porolissum Gray Ware, coarse-bodied shares similar characteristics as Porolissum coarse-bodied ware, except
that this pottery was intentionally reduced. Like its oxidized counterpart, there are two variants – GC–1 and
GC–2. This pottery is far more common than the fine-bodied gray ware, but the chronology is similar. The form
repertory consists primarily of large open containers and closed containers, such as pitchers, jugs and ollae.
Sigillata Porolissensis is characterized by a fabric that is macroscopically similar to PF–1. This pottery is finebodied, generally deprived of macroscopic inclusions (only schist is noted without a handlens) and bears a wellpreserved red slip.21 The vessel repertory consists primarily of plates, bowls and cups which were frequently deco‑
rated with stamped motifs.22 The connections between SP and Mediterranean red-slipped wares are not straight‑
forward. Many SP forms recall ARS, Gallic sigillata or some of the eastern wares, but there are few exact matches.
Interestingly, the closest matches are between SP and some of the second and third century forms of ARS-A, such
as the Hayes 9B, 10, 14B and 34 as well as Gallic sigillata form Dragendorff 37. In terms of the decorative stamps,
the models are some combination of Mediterranean and native European pottery. This is the only ware manufac‑
tured in the vicinity of Porolissum known to have been exported from the region; it has been noted as far away as
southern Poland.23
Black stamped ware occurs in small numbers between the mid second and third century at Porolissum. This is
a widespread tradition of ceramic production in central Europe, both within the confines of the Empire and as
far as the Vistula River Valley. A number of production centers of this ware are known, including Iglonomia and
20

21
22
23

De Sena is preparing an article on the pottery from Antonine deposits from the PFP, which will contain a catalogue of
forms.
Rusu-Bolindeț 2007, Section B.1.2.
E.g., Gudea and Filip 1997, Matei and Stanciu 2000, Rusu-Bolindeț 2007.
Rutkowski 1961, Gabler 1966.
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Zofipole, Poland,24 Beregsurany, Hungary,25 and even Porolissum (unpublished kiln site excavated by A. Matei). In
the PFP excavations, we have identified three different fabrics including two that are akin to the Porolissum Gray
wares (fine and coarse 1); all bear a well-preserved dark gray slip. The third fabric is much finer and harder than
the typical PGF clay and is almost certainly an “import”. The repertory at Porolissum is limited to a series of small
to medium-sized open vessels; many examples bear stamped decoration.26
Overpainted ware occurs throughout Roman period in PFP deposits. The ceramic bodies resemble fabric PC–1,
while the surfaces bear polychrome slip applied in “spontaneous” non-geometric and non-figural patterns.27 The
slip is generally applied in the form of straight or wavy lines or in a manner to achieve a splotched effect. This tradi‑
tion of overpainted surfaces was very common in Dacia during the middle centuries of the first millennium AD,
but was also a part of early Roman traditions.
Porolissum cooking ware is characterized by the same fabric as Porolissum coarse-bodied ware with, however,
a dark brown to gray appearance due to its use over coals and fire.28 The repertory comprises a series of pans, cas‑
seroles and ollae with ollae as the most common types. The chronology spans the Roman period.

24
25
26
27
28

Dobrzańska 1990, 2000, Dobrzańska and Piekarczyk 1999–2000.
Dumitraşcu and Sfrengeu 2006, 199–206.
Matei 1997b; see also Rusu-Bolindeț 2007, Section B.1.3.
E.g., Matei and Stanciu 2000; Rusu-Bolindeț 2007, Section B.1.8.
See Rusu-Bolindeț 2007, Section B.2.3.
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Figure 1A. PFP excavations
with location of trenches and
features (plan by R. Wanner).

Figure 1B. Plan of PFP excavations
with details of trenches and
features (plan by R. Wanner).
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Figure 2. Plan of
Area 22, Phase 1
– Trajanic (plan
by R. Wanner).

Figure 3. Plan of
Area 22, Phase 2
– Antonine (plan
by R. Wanner).
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Figure 4.
Trench
22G with
Antonine floor
preparation,
rubble from
dismantling
Antonine
phase building
and packed
clay (photo
E.C. De Sena).

Figure 5. Plan of
Area 22, Phase
3 – Severan (plan
by R. Wanner).
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Figure 6. Trench 21 with
Severan wall overlying
Antonine wall (photo
E.C. De Sena).

Figure 7.
Trench 21
with oven or
kiln (photo
E.C. De
Sena).
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Figure 8. Trench 23A with possible praefurnium (photo E.C. De Sena).
Figure 9. Plan of
Area 22, Phase 4 –
late Roman (plan
by R. Wanner).
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Figure 10. Trench 22A with south apse, post-Roman hearth and post holes (photo E.C. De Sena).

Figure 11. Open hearth from trench 22N (photo E.C. De Sena).
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Figure 12. Trench
24 with a doorway
made increasingly
narrower with paving
stones and sandstone
(photo E.C. De Sena).

Figure 13. Accessioned
item 539, cranium of
a horse, from possible
ritual deposit in trench
22A, SE corner (photo
E.C. De Sena).

Figure 14. Accessioned
items 540 and 541,
small ceramic cup and
spindle whorl, from
possible ritual deposit in
trench 22A, SE corner
(photo E.C. De Sena).
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NEW DATA ON THE ROMAN ART AND
SCULPTURE FROM POROLISSUM (II)
RADU ZĂGREANU*, DAN-AUGUSTIN DEAC**, EMANOIL PRIPON***

Rezumat: Studiul de față prezintă cinci artefacte provenind din anticul Porolissum. Primul artefact (nr. 5) este
singurul deja cunoscut în literatura de specialitate. Datele
oferite în paginile ce urmează demonstrează faptul că fragmentul de statuie feminină prezintă o redare iconografică
a zeiței Nemesis-Fortuna, iar statuia era foarte probabil
piesa centrală de cult din cadrul sanctuarului dedicat zeiței
Nemesis atașat amfiteatrului de la Porolissum. Celelalte
piese sunt un cap al unei statui de calcar cu reprezentarea
lui Hercule (nr. 6), un fragment dintr-un alto-relief reprezentând pe Liber Pater (nr. 7), o statuetă de bronz cu redarea Victoriei (nr. 8), provenind din sanctuarul dedicat lui
Iupiter Dolichenus și in final, o aplică decorativă cu reprezentarea lui Marte pe lama unei arme (nr. 9), descoperită
de asemenea în amfiteatrul porolissens.
Cuvinte-cheie: Materialitatea religiei romane;
Nemesis-Fortuna; Hercule; Liber Pater; Victoria; Marte.

Abstract: The present study presents five artifacts coming from ancient Porolissum. The first artifact (no. 5) is
the only one known so far to the scientific community. The
authors demonstrate that the fragment of the feminine
statue presents an iconographic depiction of NemesisFortuna. This statue was most likely the central cult piece
in the sanctuary dedicated to Nemesis attached to the
amphitheater of Porolissum. The other artifacts are the
head of a limestone statue of Hercules (no. 6), a fragment
of a high-relief panel representing Liber Pater (no. 7), a
bronze statuette depicting Victoria (no. 8) from the sanctuary of Iupiter Dolichenus, and an inlaid applique on the
blade of a weapon with a representation of Mars (no. 9),
also discovered in the amphitheater of Porolissum.
Keywords: Materiality of Roman religion; NemesisFortuna; Hercules; Liber Pater; Victoria; Mars.

RADU ZĂGREANU, DAN-AUGUSTIN DEAC, EMANOIL PRIPON
This paper introduces new information regarding the materiality of the religion of Roman
Porolissum (cat. nos. 5–9)1, following an article published two years ago, whereby four fragmentary arti‑
facts bearing religious iconography were analyzed2.
First, the torso of a limestone statue previously believed to be a representation of the goddess
Diana has been reinterpreted3. Judging by the preserved fragment, we would indicate that the torso was
part of a cult statue of the goddess Nemesis-Fortuna from the sanctuary dedicated to the goddess in the
amphitheater of Porolissum.
Second, we illustrate four previously unpublished exemplars. A limestone head of Hercules,
part of a life-size statue, was found near the amphitheater, on its western slopes. Although archaeologi‑
cal excavations, which remain unpublished for now, were carried out in the area revealing Roman era
* Museum Complex of Bistrița-Năsăud; e-mail: raduzagreanu@gmail.com.
** County Museum of History and Art of Zalău; e-mail: dan_deac1923@yahoo.com.
*** County Museum of History and Art of Zalău; e-mail: emanoilpripon@yahoo.com.
1
The authors would like to express their grattitude towards Alexandru Diaconescu and Sorin Nemeti (Babeș-Bolyai
University, Cluj-Napoca, Romania) and Eric de Sena (independent researcher) for their scientific remarks, bibliographical
references and for proof-reading the previous versions of this paper.
2
Zăgreanu, Deac 2014, p. 209–220 (cat. nos. 1–4, pl. II-III).
3
Cat. no. 5 with the previous bibliographical references.
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inhabitation layers, it is difficult to assert whether the statue was initially found in the abovementioned
area or not4. The number of finds depicting Liber Pater at Porolissum is quite small, and we present a stray
find, a fragment of a high-relief panel carved in marble5. Two bronze depictions are also analyzed: a statu‑
ette depicting Victoria adds to the number of finds which were part of the inventory of the sanctuary of
Iupiter Dolichenus, built during Gordian III’s reign and destroyed in the middle of the 3rd century6; and,
a rare, bronze inlaid decoration on a blade of a weapon, rendering Mars7, which triggered our attention
after a bronze sheet was restored.
These newly analyzed pieces of evidence regarding the materiality of religion at Porolissum offer
a unique and fresh insight on the topic. It is our hope that a continuation of research will follow as new
discoveries and new interpretations on previous finds are made, slowly revealing a new image of the
religious system of Porolissum8.
CATALOGUE
5. Fragmentary statue of a goddess (Pl. II, fig. 1 a-e).
Dimensions: height 46 cm; width 36 cm; thickness 19 cm.
Material: Oolithic limestone.
Place of discovery: According to the inventory register it was found in July 1970 “after heavy rain” by Petru
Deneş, a resident of Jac village, near Porolissum. Additional information provided by Maria Deneş, the
discoverer’s surviving wife, acknowledge that it was found in the amphitheater of Porolissum.
Place of preservation: County Museum of History and Art, Zalău, inv. no. 1852; CC 3/1971.
Bibliography: Gudea, Lucăcel 1975, p. 45, no. 155, fig. 155 (photo on the front cover; the authors suggest
the iconographic depiction of the goddess Diana); Miclea, Florescu 1980, p. 93, no. 196, fig. 196 (femi‑
nine torso); Gudea 1989, p. 793, no. 146 (suggests the iconographic depiction of the goddess Diana);
Gudea 2007, p. 11, D no. 1 and p. 26 (photo), presumes it to be the goddess Diana; Zăgreanu 2014,
vol. II, p. 148, no. Por. ST. 1, pl. LXXIX, Por. ST. 1 (photo), (considers it also a depiction of Diana).
Description: The statue was previously published several times with indications that it represents a female,
possibly the goddess Diana; there are no iconographic analyses. A detailed description of the preserved
fragment should be mentioned.
The statue is preserved only in the area of the torso (Pl. II. 1e). The goddess wears a sleeveless chiton, revealing bare arms. The chiton is fastened tight on the shoulders by two schematically depicted geo‑
metric/round fibulae in a “Doric” fashion (Pl. II. 1 a-b).9 The dress is tied at the waist by a lace, while
under the lace one can discern the thick folds of the chiton, sculpted with shallow, radial lines separated
by parallel carved grooves. The left arm is bent forward at the elbow and holds a folded himation which
is visible in the lower part, both in front and back (Pl. II. 1 c-d). The mantle falls down obliquely on the
4
5
6
7
8

9

Cat. no. 6.
Cat. no. 7.
Cat. no. 8.
Cat. no. 9.
It is without doubt that Porolissum needs a monographic approach in regard of its Roman religious aspects, both from
an exhaustive and fresh methodological point of view (e.g. Lived Ancient Religion Project standpoint; see a rather compact
but important applicable model in Rüpke 2016). The series of papers on the Roman Art and Sculpture in Porolissum–as
mentioned- will therefore be part of “the means” of reaching the final “scope”, namely a monograph of the Roman religion in
Porolissum. For a short commentary of all epigraphic votive monuments in stone from Porolissum see Gudea 2007, p. 7–29
and Zăgreanu 2016, forthcoming, for a typological classification of all votive altars and statue bases from this settlement.
For this rare dress fashion on Fortuna see F. Rausa s.v. Fortuna in LIMC 125–141, p. 127–128, no. 18a and p. 91 (photo)
for a Hellenized version from Rome; and also p. 130, no. 64a, and p. 96 (photo), also originating in Rome. However one
may notice that although there are analogies of this dress worn by Fortuna, in the case of Porolissum the body position of
Fortuna differs, being similar to other analogies wearing a different type of dress.
— 330 —
https://biblioteca-digitala.ro

NEW DATA ON THE ROMAN ART AND SCULPTURE FROM POROLISSUM (II)

N

backside from the left shoulder, under the right armpit, and rests on the front of the left forearm, cover‑
ing the thighs of the goddess. The right arm is broken. The breasts are less prominent, with the nipples
intentionally cut off at some point, giving the impression that the dress once revealed a naked body
visible through the transparent dress. The goddess wears a necklace, composed of rhomboid pearls (Pl.
II. 1 b). On both arms one can distinguish two bracelets around the biceps, a rare depiction for divini‑
ties. Árpád Buday mentions an old discovery of a fragmentary sculptural monument from Porolissum,
now lost, of a woman wearing bracelets around the wrists10.
The disproportionate and roughly made phalanges of the left hand are noticeable. The palm holds
what seems to be a cornucopia supported in the upper part by the left shoulder and fixed through a bolt, out
of which only the hole is still preserved. Overall, one notices the poor quality of the craftsman, especially
when dealing with the palms, while the preserved anatomical body parts are also clearly disproportionate.
From the artistic point of view, this sculpture was clearly created by a craftsman from a local work‑
shop. The level of skill is provincial, as can be observed, for instance, in the draped folds and exagger‑
atedly large palms, similar to a votive relief depicting Hygeia and Aesculapius from Porolissum.11 This
particular element, namely the depiction of large, excessively large palms is also depicted on some funer‑
ary aediculae walls from Porolissum12 and on a funerary monument from a civilian rural settlement from
Dragu, in Dacia Porolissensis13. This suggests the possibility that all these monuments were contempo‑
raneous and made by the same craftsman.
Some final remarks have to be made from the iconographic point of view. Based on the position
of the body, the lace tied around the waist, the horn of plenty held by the goddess in her left hand, now
partially visible in the lower part, and the way the chiton falls on the left forearm, iconographic analogies
that suggest the statue depicts the goddess Fortuna14. The goddess from Porolissum, however, is depicted
with arm-bracelets, probably a local iconographic variation of Fortuna15. This feature is present also on
the relief depicting Fortuna from Arcobara (modern day village of Ilișua) on the northern frontier to the
east of Porolissum, where, in a central area, the goddess Fortuna holds the cornucopia in her left arm and
wears a bracelet on her right forearm in a similar fashion as the statue found in Porolissum16.
The ‘goddess of luck’17 was present in the amphitheater of Porolissum, as was common in or near
amphitheaters18; for example, a torso of a statue the goddess was found in the civil amphitheater of
10
11

12
13
14

15

16

17
18

Buday 1915, p. 74–75, p. 102 fig. 15 a-b.
Gudea, Lucăcel 1975, p. 45–46, no. 156, fig. 156; Miclea, Florescu 1980, p. 93–94, no. 197, fig. 197; Zăgreanu 2014,
vol. II, p. 189, Por. Rv.9, Pl. LXXXIX, Por.Rv.9 (photo).
Zăgreanu, Petruț 2014, p. 114, no. Ae1, Pl. I/Ae1; p. 146, no. Ae8, Pl. I/Ae8.
Balaci-Crânguș, Matei 2008, p. 143–152 (pl. 1 photo).
See for example F. Rausa s.v. Fortuna in LIMC 125–141, especially p. 128, no. 42a (photo), depicted with cornucopia and a
rudder, dated also to the 2nd century AD. For this particular analogy see also Bâltâc et alii 2015, p. 97, no. 83 (photo) with
the older bibliography and date in the 2nd–3rd centuries AD. Unfortunately the provenance is unknown. One may note
that the area of the nipples is visible suggesting a transparent dress just like the case of Porolissum.
See Antal 2016, p. 182, no. 66 (photo)- Roman fort from Buciumi- and p. 216, no. 145 (photo)- Porolissum- for depictions
of Venus on bronze statuettes where the goddess wears necklaces and arm bracelets around the biceps similar to the statue
of Fortuna.
Gaiu 2003, p. 15-19; Gaiu, Zăgreanu 2011, p. 107–108, no. IV 1.1 and p. 135 pl. XVII, IV 1.1 (photo); Nemeti 2014,
p. 107, fig. 12 (photo); p. 120, no. 24. The monument was made of vulcanic tuff and was found in the baths of the civilian
settlement next to the auxiliary fort of Arcobara (Ilișua), together with a restoration inscription dedicated to Fortuna
Redux by an Aelius Celer, prefect of the Ala I Tungrorum Frontoniana, dated somewhere in the 2nd half of the 2nd century
AD (Gaiu, Zăgreanu 2011, p. 76, no. I.2.15. pl. V, I.2.15. (drawing); Nemeti 2014, p. 116, no. 5–6 for both inscriptions of
the prefect Aelius Celer from Ilișua).
For a general presentation of the goddess see Kajanto 1981, p. 502–558.
See recently Pastor 2011, p. 88, for a brief review of the “syncretic” forms of Fortuna and Nemesis in the Balkan-Danubian
provinces of the Roman Empire, concluding that the two goddesses had similar cosmic attributes. See also Ciobanu 1989,
p. 275-281 for the cult of Nemesis and Fortuna in Dacia.
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Aquincum19. Furthermore, two votive inscriptions from the civilian amphitheater of Carnuntum depict
Fortuna, alongside Nemesis in at least one case20. Similarly, in the amphitheater of Sarmizegetusa
two reliefs of Dea Nemesis made by a certain Caecilius Antoninus and by one Hilarius for his brother
Alexander, respectively, depict the goddess with the iconographic motifs of Fortuna21. Finally, in the
present authors’ view, the statue under examination is a depiction of Fortuna, perceived by the local
inhabitants of Porolissum as a Nemesis-Fortuna22. The statue must have been a local variant of the cult
statue of the sanctuary of Nemesis attached to the amphitheater23, a sanctuary built in stone between the
years 157–161 AD as a fragmentary inscription proves24.
6. Head of a statue of Hercules (pl. III, fig. 1 a-d).
Dimensions: total height 22 cm; width 15.5 cm.
Material: Oolithic limestone.
Place of discovery: Donated in 2014 to the Salaj County Museum of History and Art by Teodor Trif, a
resident of Jac village. Based on his information, the artifact was found decades ago, to the west of the
amphitheater, on the nearby slopes.
Place of preservation: Salaj County Museum of History and Art, CC 1927/ 2015.
Description: The head was part of a high-quality life size statue depicting a mature Hercules, facing slightly
to his right. The face and right side of the head, seen frontally (Pl. III. 1 a, b, d), are completely deterio‑
rated. One may distinguish the prominent lavish beard curls, made through parallel incisions. Above the
forehead some curls are still preserved. The hairstyle is visible all around the head and straightened by a
simple diadem tied at the back (Pl. III. 1 b). The right side is best-preserved, where one may distinguish
part of the hair curls of the beard, the meticulously carved outer ear (pinna)25, and part of the upper part
of the neck (Pl. III. 1 b). On the bottom a 3 cm diameter and 5 cm deep fixation hole can be observed
where the bolt was inserted to fix the head onto the larger statue (Pl. III. 1 c).
The hairstyle is made in a similar fashion as many other such representations of Hercules26. The
best analogy for this depiction of Hercules is to be found in Sucidava, where a similar fragmentary
Proconnes marble head of a statue was discovered and dated to the Antonine Period27. When analyz‑
ing the fragmentary head from Sucidava, Alexandru Diaconescu proposed that the identification should
more likely be one of Hercules Epitropezios rather than the Farnese type28.
The place of discovery was archaeologically surveyed between 1997 and 1998 by Alexandru Matei,
the results of the campaign being still unpublished29; traces of these archaeological trenches are visible
19
20
21
22

23

24
25
26

27
28
29

Kuzsinszky 1891, p. 121–122; Szirmai 2005, p. 288, no. 3.
Pastor 2011, p. 88 and also p. 94, cat. no. 10–11 (with previous bibliography).
Pastor 2011, p. 84, fig. 2–3 (photos), with the text of the inscriptions at p. 95–96, cat. no. 37 respectively 45.
Just like in the case of a monument now lost from Apulum, IDR III/5 294: Deae Neme/si sive For/tunae/ Pistorius /
Ragianus/ v (ir) c (larissimus) legat (us)/ leg (ionis) XIII G (eminae)/ Gord (ianae).
For the sanctuary dedicated to Nemesis see Bajusz 2003, p. 165–194 and for the amphitheater in general see Bajusz
2011. One may notice that the cultic statue was never found during the archaeological excavations, only an altar/statue
base which was recently reinterpreted in Piso 2014, p. 127, no. 5 (photo) with all previous bibliographic references. See
also Gudea 2003, p. 217–242 and Gudea,Tamba 2005, p. 471–483 for an analysis of the sanctuaries of Porolissum in
relationship with the military.
Piso et alii 2015, p. 215–217, no. 1, fig. 1 a-c (photos).
One can notice especially the helix, antihelix and tragus which are nicely made. Unfortunately the lobe is slightly damaged.
See for instance Ciobanu 2014, p. 491–526, especially p. 520, fig. 6–8 (photos) for an exquisit marble statue depicting
Hercules found in the colonia Aurelia Apulensis.
Diaconescu 2005, vol. II p. 171, no. 46, with the older bibliographical references and pl. LI, 1 (photo).
Diaconescu 2005, vol. II p. 171.
The finds were later introduced in the inventory registers in 1999 consisting of common Roman era archaeological
artifacts. The documentation is still however unpublished.
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in the recent digitization of LIDAR results30. It seems that the location where the head of the statue was
found was part of the Roman civilian settlement of Porolissum. Due to the circumstances of the discov‑
ery, we cannot be sure if the statue was originally erected in this area of the site, or if the head was found
in a secondary context. Nevertheless, this sculptural fragment of Hercules adds to the number of similar
iconographic finds in Porolissum, which include a small marble statuette31 and a high-relief panel found
in the barracks of the praetentura of the Pomăt hill fort, once again emphasizing the role of Hercules in
the military milieu32.
7. Fragmentary high-relief panel of Liber Pater (pl. III. 2 a-c).
Dimensions: total preserved length 10.2 cm; preserved height 8 cm; preserved thickness 3 cm. The height
of the pattern is 3.1 cm, while the length of the preserved animal is 6.5 cm.
Material: White marble.
Place of discovery: Porolissum (?).
Place of preservation: County Museum of History and Art, Zalău, no inventory number.
Description: This marble votive relief, preserved only in the form of a small fragment, is difficult to fit
into a precise typological frame. The left foot of the deity is partially visible and seems rather flexed, with
a schematic depiction of the phalanges, suggesting a position through which the body-weight is on the
right foot. Next to the deity’s left foot, a length profile of the body of a sitting panther is portrayed. The
head of the animal is missing, the right foreleg is broken in its extremity, while the body and the back,
right leg is well-crafted, including the claws.
Only a handful of other reliefs, votive plates, or statuary groups discovered at Porolissum are carved
from marble, making this newly published relief depicting Liber Pater the more important33. The bestknown analogies from Dacia Porolissensis are the votive reliefs discovered in Napoca34 and Potaissa35.
In terms of the religious manifestations related to Liber Pater in Porolissum, it has been suggested
that a sanctuary dedicated to Liber Pater was erected somewhere on the northern side of the impe‑
rial road, an area what is now conventionally called the “Terrace of the Sanctuaries”36, at the northern
entrance of the civilian settlement37. As Alexandru Diaconescu indicates, a statue base dedicated to Liber
Pater38 and a fragmentary relief with the iconographic features of Liber Pater39 discovered in this area are
the only monuments attesting a public cult of Liber Pater in Porolissum. Although we are uncertain about
30
31
32

33

34
35
36

37

38

39

Opreanu, Lăzărescu 2016, p. 63, fig 16.
Bărbulescu 1977, p. 182, no. 23, fig. 10.
Zăgreanu, Deac 2014, p. 211–213, no. 2 pl. II, fig. 2 a-e (photo) together with a larger discussion on the presence of
Hercules in Dacia.
For instance, a votive relief of the Danubian Rider made out of Thassos marble (Müller et alii 2012, p. 75–76, PR 1, (photo
and previous bibliographical references); a bust of Venus from the Nemesis sanctuary (Bajusz 2003, p. 167, no. 8; pl. X
b (drawing); Bajusz 2011, pl. LXXXI, b (drawing)); a cultic small relief depicting Silvanus and three Silvanae? (Bajusz
2003, p. 167, nr. 5, Pl. VIII; pl. X b (drawing); Bajusz 2011, pl. LXXXIII (drawing)); a statuary group depicting Venus
recently re-published by Antal 2016, p. 214, no. 149 (photo) with the older bibliography, the marble statuette of Hercules
(see note 31) or part of the discoveries made in the sanctuary dedicated to Iupiter Dolichenus (Gudea 2001, p. 161–187).
Bodor 1963, p. 219, Abb. 6.
Bărbulescu 1977, p. 177, 183, no. 1/37 and no. 11/38, fig. VII/4; Bărbulescu 2015, p. 55–56, fig. 49.
Diaconescu 2011, p. 140–141 for the historicity of the identification of this Liber Pater sanctuary with the one of Bel. It
is now clear that there were two separate sacred buildings dedicated respectively to Bel and to Liber Pater (together with
Libera?) as Al. Diaconescu observed.
Following S. Nemeti, we agree that the term vicus should be used carefully as a designation of civilian settlements adjacent
to forts (for further detalils, see Nemeti 2014, p. 79–90); for further details of the debate of the evolution of the civilian
settlement, see Opreanu, Lăzărescu 2016a, p. 107–120, especially p. 116–118.
Gudea, Lucăcel 1975, p. 14, no. 12, fig. 12; Gudea 1989, p. 767, no. 32; Diaconescu 2011, p. 142, no. 2. The monument is
raised by a soldier named Titus Flavius Valentianus, beneficiarius consularis.
Gudea, Lucăcel 1975, p. 46, no. 158, fig. 158.
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whether this new fragment was discovered in the “Terrace of the Sanctuaries”, it yields further evidence
of the cult of Liber Pater in Porolissum.
8. Statuette representing Victoria (pl. IV. 1 a-e).
Dimensions: total height 6.95 cm; height of the statuette 4.85 cm. The diameter of the pedestal is 0.8 cm.
Material: Bronze, solid cast.
Place of Discovery: The statuette was discovered in the autumn of 1996 in the backfill pile of the exca‑
vations at the sanctuary of Iupiter Dolichenus in the civilian settlement of Porolissum40. It was discov‑
ered by Petre Deneș, the same individual who found no. 5; Emanoil Pripon donated the artifact to the
County Museum of History and Art, Zalău, in 2016 and also provided information regarding the place
of discovery.
Place of preservation: County Museum of History and Art, Zalău, no inventory number.
Description: The bronze, solid cast statuette is a stray find; despite its fragmentary condition, a
detailed description can be made. The goddess wears a long peplos down to the ankles, tied around
the chest and waist, and embellished by draped folds rendered by deep incisions made almost ver‑
tically, which create a sensation of forward motion. The hair is nicely combed and tied on top of
the head in a krobylos, which is now lost. On the back of the head, the hairstyle is created through
undulated and parallel lines. The anatomical features of the face are easily distinguished: a high and
wide forehead; exophthalmic eyes; large eyebrows; slightly curly and big nose; prominent, small lips
giving the impression of an opened mouth; and small chin. The right is brought forward at the level
of the shoulders and holds a laureate crown, made in a schematic and rough provincial fashion. The
left lower arm of the goddess is missing and was supposed to hold a palm tree branch. The wings are
decorated with incised lines, presumably showing movement. The right wing is deteriorated on the
upper and right side. On the back, the statuette is roughly made, but still the main body features are
easily distinguishable.
The best analogy is another similar bronze statuette discovered in 1998 at Porolissum in the sanctu‑
ary dedicated to Iupiter Dolichenus, in the building conventionally called LM–1S). This clearly shows
that Victoria statuettes were part of larger assemblages, in which the statuette was on top of dolichenian
triangular shaped votive plates41. Another possible analogy may be a representation found in the village
of Cătunele de Motru in Dacia Inferior, dated in the late 2nd –3rd century AD42.
It is clear that the material evidence found in the sanctuary dedicated to Iupiter Dolichenus at
Porolissum is part of its religious inventory43. These ‘sacred’ objects were in use between the inauguration
of the temple during Gordian III’s reign and its subsequent destruction between 253–255 AD44. The
statuette depicting Victoria was part of a larger votive plate and was a sacred object45; thus, it must be
dated within the above-mentioned time frame46.

40
41

42
43

44
45

46

See Gudea, Tamba 2001 for further details of the materiality of this sanctuary of Iupiter Dolichenus found in Porolissum.
Gudea, Tamba 2001, p. 30, no. 13 and p. 102–103, fig. 37–38, with a hypothetical reconstruction for the analogy found in
the conventionally called room a.
Marinescu, Pop 2000, p. 106–107, no. 127, pl. 66 (photo).
Gudea, Tamba 2001, p. 25–42, no. 1–44; Nemeti 2005, p. 356–261, no. 205–226 for the other published artifacts found
in the temple.
Gudea, Tamba 2001, p. 54–55; Nemeti 2005, p. 228 and also p. 233–235 for the chronology of this cult in Roman Dacia.
We shall not insist at this point in regard of the importance of Victoria in the dolichenian religion see Gudea, Tamba 2001,
p. 59 for a short review and for previous important bibliographical references.
For other similar dated statuettes depicting Victoria found in sanctuaries of Iupiter Dolichenus from Vetus Salina see
Hörig, Schwertheim 1987, p. 127–129, no. 191–192 (including previous bibliographic references), Taf. XXXVIIXXXVIII (photos).
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9. Applique with the representation of Mars (pl. V. 1 a-d).
Dimensions: height 3.7 cm; width 2.75 cm; thickness 0.06 cm.
Material: Bronze.
Place of discovery: The applique was found in the amphitheater of Porolissum. Section C2, 5/b; depth
0.50 m.
Place of preservation: County Museum of History and Art, Zalău, inv. no. CC 1349/1983.
Description: The bronze applique is preserved in a fragmentary state. The artifact was cleaned in 2015
at the restoration laboratory of the County Museum of History and Art, revealing a human body with
no legs preserved, after the corrosive layers were removed47. The applique was cut from a single bronze
sheet. The iconography depicts the god Mars, with exophthalmic eyes, nose and eyebrows crafted by
means of incised lines. The curly, lavish beard is nicely depicted. Unfortunately, the helmet is not visible.
The right arm is lifted up, slightly to his right, holding what must have been a lance, now lost. The left
arm is bent downwards, holding a shield; both the palm and shield are broken. The arms, partially dam‑
aged, are disproportionately large compared to the body. Mars wears a schematically depicted cuirass of
the lorica musculata type, while his left arm is covered by a mantle, rendered by a series of parallel lines.
The armor has depictions of muscles defining the pectorals in the area of the abdomen. Between the
abdomen and the chest there is a circular decoration. On the shoulders one can see the parallel incised
lines showing the pteruges. The lower part of the armor bears two rows of pteruges, the first created by a
series of lines showing oval shape lambrequins in the lower part, while the second row has quadrilateral
lambrequins reaching the knees. Based on analogies, all dated to the 3rd century AD and coming from the
northern frontier or from grave deposits found in Germania, appliques such as this one were attached to
a blade near the guard, with the head downwards towards the tip of the weapon48.
ADDENDA ET CORRIGENDA
In the previous paper on the new information on the art and sculpture from Porolissum, among
other finds, a decorated bronze armor garniture was republished49. After closer examination and further
restoration work, we observed that in the lower register there is a depiction of a hippocampus50.
A BBRE V I ATIONS
ActaMN
ActaMP
ANRW
ÉPRO
IDR III/5
LIMC
StudiaUBB

47

48
49
50

Acta Musei Napocensis, Cluj-Napoca, 1964.
Acta Musei Porolissensis, Zalău, 1977.
Aufstieg und Niedergang der römichen Welt. Geshichte und Kultur Roms in Spiegel der neueren Forschung
(ed. H.Temporini și W. Haase), Berlin- New York, 1970.
Études préliminaires aux religions orientales dans l’Empire romain, Leiden 1961.
I. Piso, Inscriptions d’Apulum (Inscriptions de la Dacie romaine- III 5), vol. 1-2; Paris, 2001.
Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae, I- VIII, 1981- 1997, Zürich/München.
Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, 1955.

We would like to express our gratitude towards I. Bajusz (Babeș-Bolyai University) who discovered the bronze sheet and
who also gave us permission to publish the artifact.
Bishop, Coulston 2009, p. 165, fig. 97, especially no. 1, 2, 4, 5, for the depictions of Mars.
Zăgreanu, Deac 2014, p. 209–211, no. 1 (pl. I, 1 a-b).
For a recent reinterpretation of a bronze strap holder with the depiction of a hippocampus found near Porolissum see Gui
2015, p. 253–265. Also see Zăgreanu 2014, p. 372, no. Por. Ae24 (pl.CLVI, Por.Ae24) and Zăgreanu, Petruț 2014, p. 149,
Ae22 and p. 159, pl. III, Ae22 for a graphic reconstruction of a “Syrian” arch of a funerary aedicula possibly rendering
hippocamps on each side.
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Plate I. Map of Porolissum and approximate places of discovery for the items: 1. Fragmentary statue
of Nemesis-Fortuna; 2. Head of the life-size statue of Hercules; 4. Statuette representing Victoria; 5.
Inlaid decoration with the rendering of Mars (redrawn after Opreanu et alii 2013, p. 93, fig. 1).
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Plate II. 1. Nemesis-Fortuna fragmentary statue. a) details of the area of the chest including the
brooches (photo); b) details of the necklace and upper part of the body (photo); c) frontal view
(photo); d) the back of the statue (photo); e) reconstruction of the statue. No scale.
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Plate III. 1. Head of the statue of Hercules. a) Frontal view (photo); b) the left side seen from the front with the preserved
anatomical features (photo); c) the bottom revealing the fixation hole (photo); d) the damaged central left side seen from
the front (photo). No scale. 2. Fragment of the alto-relief depicting Liber Pater. a) Frontal view (photo); b) the back of the
preserved monument (photo); c) proposed reconstruction. No scale.
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Plate IV. 1. Bronze statuette depicting Victoria. a) Frontal view (photo); b) Frontal view (drawing); c) the back of the
statuette (photo); d) the back of the statuette (drawing); e) reconstruction of the statuette on a triagular bronze plate.
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Plate V. 1. Bronze inlaid decoration on blades depicting Mars. a) Frontal view (photo);
b) Frontal view (drawing); c) back side (photo); d) reconstruction.
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PROVINCIEI DACIA ÎN EPOCILE POSTROMANE
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The reuse of the former camps from the province of Dacia
in the post-Roman times – issues of the research. I
Rezumat. În cuprinsul lucrării noastre, vom trata chestiuni care privesc o problematică ce a fost insuficient de
amplu şi profund abordată atât în cercetarea de teren
cât şi în scrisul istoric. Blocul informaţional disponibil
pentru castra ale fostei provincii Dacia în ceea ce priveşte
problematica, posibilităţile reutilizării structurilor castrense potrivit materialului de construcţie şi stării de conservare a acestor structuri la diferite paliere cronologice
de-a lungul veacurilor, aspecte ale reutilizării suprafeţelor
ori structurilor castrense de către populaţia romanică, purtători ai culturii Sântana de Mureş-Černjachov şi în Evul
Mediu, sunt unele dintre chestiunile ce vor fi discutate în
această primă parte a lucrării. Am propus aici şi o variantă a unui model de abordare al fenomenului propriu-zis
a reutilizării structurilor castrense în epocile postromane.
Cuvinte-cheie: Dacia, provincie romană, evacuare,
împăratul Aurelianus, castra abandonate, timpuri postromane, structuri castrense, reutilizare, populaţie romanică,
epoca migraţiilor, Evul Mediu, propunere, variantă tratare, fenomen reutilizare.

Abstract. Within our work entitled The reuse of the former camps from the province of Dacia in the post-Roman
times – issues of the research. I, we will deal issues regarding
a problematic which was scarcely approached – in amplitude and depth – both in the field research and historical
writing. The available informational block for the castra of
the former province of Dacia regarding the problematic,
the possibilities for reuse of the camp structures according
to the building material and the conservation state of these
structures at different chronological levels throughout the
centuries, aspects of the reuse of the surface or structures
of the castra by the Romanic population, the bearers of the
Sântana de Mureş-Černjachov culture and in the Middle
Ages, are some of the issues which will be discussed in this
first part of the work. We have proposed here also a variant
of an approach model for the proper phenomenon of camp
structures reuse in post-Roman times.
Keywords: Dacia, Roman province, evacuation, the
emperor Aurelianus, abandoned castra, post-Roman times,
camp structures, reuse, Romanic population, Migration
Period, Middle Ages, proposal, approach model, reuse
phenomenon.

Mai bine de 120 de castre1 au existat în mod cert sau probabil în cuprinsul teritorial al viitoarei
provincii/provinciei Dacia2, fără ca toate să fi funcţionat până la retragerea aureliană3. Unele reprezintă
*

1
2
3

Cercetător independent, Cluj-Napoca; e-mail: danmatei_mail@yahoo.com.
Mulţumim şi aici prietenului nostru, dr. D. Deac (MJIA Zalău), pentru înţelegerea manifestată vizavi de unele aspecte din
procesul publicării acestei lucrări. – Rândurile ce urmează constituie majoritar părţi (unele revizuite) ale disertaţiei noas‑
tre doctorale, purtând titlul Castrele Daciei după părăsirea lor de către armata romană, de curând susţinută (23.09.2016) la
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
Pentru fluenţa exprimării, am utilizat în această lucrare termenul „castru” şi pentru castella, burgi sau praesidia propriu-zise.
Tot pentru aceeaşi raţiune a fluenţei, ne vom referi la cele trei provincii dacice ca la o singură entitate.
Pentru castrele de folosinţă (mai) îndelungată de pe teritoriul viitoarei provincii a se vedea Gudea 1997 [1998]; Gudea
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castre de marş din timpul celor două războaie de cucerire4, altele fuseseră utilizate doar câţiva ani sau
câteva decenii după constituirea provinciei5. În sfârşit, unele au fost părăsite cu puţin înainte de mijlocul
veacului III (dintre acelea ori majoritatea celor situate pe limes-ul de dincolo de Olt respectiv în sud-estul
Transilvaniei, mai puţin probabil toate acestea), sau au putut ieşi din uz cu câţiva ani înainte de evacuarea
Daciei de sub Aurelianus (fără a putea însă să numim acum unul).
Cele mai multe dintre aceste castre au cunoscut faze de piatră ulterioare uneia ori unora de lemn
şi pământ (căci acelea ridicate direct în piatră constituie excepţii: Drobeta – Drobeta-Turnu Severin,
Potaissa-Turda). Prin urmare, fenomenul reutilizării lor în epocile postromane poate fi tratat pe scară
largă, cu posibilităţile desprinderii unor concluzii generale şi stabilirii unor prezumptive tipare, căci
exista componenta esenţială pentru o reutilizare consistentă: structurile litice numeroase.
În acest moment, cercetarea sistemului defensiv al provinciei Dacia, se situează, la o privire rece
dar şi comparativă cu alte provincii, la un stadiu ce poate fi apreciat (în mod relativ) – credem noi – drept
mulţumitor6. Susţinând aceasta, atragem atenţia că ar fi exagerat să facem comparaţia numai cu faimosul
Limesforschungen german ori cu cercetarea britanică în domeniu.
Cu siguranţă, cel mai intens cercetat arheologic castru de pe teritoriul de odinioară al Daciei intra‑
carpatice şi din întregul spaţiu al fostei Dacii de altfel, este cel legionar de la Turda. Fără a fi fost supuse
cercetării toate elementele sale interioare sau exterioare, suprafeţele considerabile cercetate continuu din
anul 1971 în fortificaţia de peste 23 de hectare, ar fi echivalat cu cercetarea integrală a unui castru auxiliar
de dimensiuni mai mici ori chiar medii (în cazul în care straturile arheologice ale acestuia din urmă nu ar
fi fost foarte consistente). Rezultatele ce interesează problematica discutată aici, obţinute din cercetarea
extensivă a acestei fortificaţii, sunt pe măsură.
Castrul legionar de la Alba Iulia, suprapus în bună măsură de construcţii mai recente, cercetat pe
unde au permis-o spaţiile şi ocaziile, a oferit de departe cele mai numeroase atestări de viaţă postromană
dintre toate castrele Daciei.
Printre cele mai bine cercetate castre de mai mici dimensiuni, se numără cele de la Moigrad/Jac –
„Pomet”, Căşeiu, Gilău, Bucimi, Ilişua; cercetări întinse pe mai mulţi ani fiind dedicate celor de la Bologa,
Veţel, Râşnov, Brâncoveneşti, Slăveni. Cu toată săpăturile arheologice de care au avut parte, în cazul unora
dintre acestea, urmele postromane puse în evidenţă sunt deocamdată firave ori nesigure sau nu se cunosc7.
Nu există nici o lucrare închinată în mod special problematicii în ansamblul ei, iar cele care o ating
mai mult ori mai puţin, fie nu au epuizat subiectul în amploarea lui, fie nu mai sunt în pas cu nivelul cer‑
cetării actuale8.

4

5

6

7

8

2001 [2003], passim; Gudea 2005 [2006], passim; Marcu 2009; Ţentea 2013, p. 39–87; Bogdan-Cătăniciu 1997, passim;
Teodor 2013, passim; Nemeth 2005. – Prezumpţia utilizării până sub Aurelianus sau până la momente imediat anterioare
domniei acestuia poate fi asumată inclusiv pentru fortificaţiile de dimensiuni mai reduse în genul burgi-lor, deşi, în gene‑
ral, durata de funcţionare a acestora nu este cunoscută. Cercetării lor i s-a acordat o importanţă secundară (explicabilă
întrucâtva, căci erau disponibile pentru cercetare fortificaţiile de mai mari dimensiuni, cu perspectiva obţinerii unor blo‑
curi informaţionale mai consistente).
Pentru această categorie, a se vedea, mai recent, Stefan 2005, passim; Popa 2011, p. 345–351, 667, 675, 696 sq. – nr. 85;
Oltean 2012, passim (lucrare în ansamblu profund diletantă dar cu anumite informaţii cert valoroase asupra unor castre
de marş, unele necunoscute sau necunoscute mediului ştiinţific general). – Dintre lucrările mai vechi ne mărginim aici să
trimitem numai la Daicoviciu et alii [1989], p. 89, n. 6; 90, 97–99, 106 sq., 117, 120, 129, 133–136, 147, 198, 203–205,
217–233 (Şt. Ferenczi); 169, 172 (I. Glodariu); 189, 195, 206 (H. Daicoviciu/I. Glodariu); şi il. corespunzătoare.
O parte din castrele de marş respectiv a celor în uz câţiva ani ori câteva decenii au aparţinut iniţial provinciilor Moesia Superior
(până la constituirea provinciei Dacia) şi Moesia Inferior (până la debutul domniei lui Hadrianus), la fel cum unele castre de
pe frontiera sud-vestică vor rămâne înafara provinciei în urma reorganizărilor din cei dintâi ani ai domniei hadrianice.
Asupra acestei problematici a evoluţiei cercetării sistemului defensiv dacic şi a stadiului atins, cf. deja rândurile din Matei
2014 (2015), p. 4 sq.
Vezi pentru toate acestea Matei 2016a, passim (lucrare pe care sperăm să o putem publica în cuprinsul unui an în varianta
ei revizuită şi cu unele completări absolut necesare).
Marea majoritatea a acestor lucrări se află citate în Matei 2007, passim; Matei 2013 (2016), passim; v. şi Matei 2011, p. 79,
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În condiţiile în care din varii motive (lucrări agricole, alte diferite intruziuni în sol mai apropiate
zilelor noastre, alunecări ale terenului, „spălări” ale acestuia în urma unor revărsări), cele mai de sus
straturi de cultură din unele castre pot să fi fost perturbate sau chiar să nu mai existe, fapt ce impietează
într-o măsură substanţială asupra reconstituirii epocii târzii a castrelor în speţă9, în cazul perturbării sau
dispariţiei respectivelor straturi detectarea şi analiza unei locuiri postromane de mai mică anvergură,
sporadică sau cu amenajări modeste, e poate cu atât mai dificilă.
Dacă în privinţa construcţiilor din piatră, posibilităţile de valorizarea a moştenirii rămase de la
militari apar a fi maxime datorită durităţii materialului de construcţie şi calităţii execuţiei10, cele din lemn
şi chirpic prezintă fireştile limitări în acest sens11. Ele nu ar fi putut fi utilizate pe mai departe mai mult de
câteva decenii fără reparaţii consistente12.
Pragul temporal până la care exista posibilitatea de reocupare şi reutilizare – în special pentru
locuire – a construcţiilor ce existau în cuprinsul castrelor precum şi a curtinelor respectiv elementelor
aparţinătoare curtinelor (bastioanelor, turnurilor şi portalurilor porţilor), e în directă relaţie cu starea
respectivelor structuri de-a lungul veacurilor. În primul rând însă o apreciere de la caz la caz a stării cas‑
trelor la abandonarea din partea militarilor se prezintă a fi de importanţă majoră în cadrul discuţiei.
Dintre castrele sistemului defensiv dacic evacuate prezumptiv sub Aurelianus, doar cel de la IlişuaArcobadara/*Arcobara13, cu titlu de probabilitate cel de la Buciumi14 şi poate cel de la Românaşi15, se
prezintă deocamdată a fi suferit o distrugere generală, tradusă prin pârjolire: incendiere de către militarii
care le părăseau?, în urma unor asalturi inamice?, stare intactă la evacuare şi incendiere cândva imediat
ulterioară?
Pe de altă parte, în cazul altor castre din Dacia s-a specificat clar că nu au fost distruse la evacuare,
e.g. cel de la Turda16, Veţel17, Jupa18, Gherla19 ori Brâncoveneşti20.
Graţie unor merituoase eforturi, dispunem de informaţii sigure asupra modalităţilor de ridicare,
amenajare, refacere, reparare şi întreţinere a structurilor precum şi a modalităţilor în care s-au efec‑
tuat alte intervenţii asupra structurilor în cel din urmă răstimp de existenţă al Daciei – epoca „anarhiei
militare”21. Privit global, modalităţile constructive din această perioadă apar a fi degradate faţă de cele din
timpurile dinainte, cu implicite urmări asupra trăiniciei structurilor.

9
10
11

12

13
14

15
16
17
18
19
20
21

n. 8; 81, n. 14; 90, n. 57; Matei 2010, p. 69 sq., n. 7, 13. – În legătură cu problematica pe care o discutăm în filele de faţă,
ţinem neapărat să precizăm că în articolul nostru Matei 2007 (o variantă prescurtată a disertaţiei masterale, cel dintâi
demers al autorului dedicat problematicii, circumscris numai la spaţiul intracarpatic), se regăsesc destule informaţii şi
interpretări acceptate necritic de către noi. Conceput într-o vreme pe când nu eram familiarizaţi cu metodele cercetării
ştiinţifice iar întrebuinţarea instrumentelor de lucru era nu de puţine ori stângace – am vrea să fim crezuţi că e departe de
noi gândul de a considera că acum stăpânim mecanismul cercetării în mod optim – conţinutul articolului a fost reluat cu
altă optică in cadrul disertaţiei doctorale şi este chiar şi în prezent încă o dată prelucrat, pentru varianta disertaţiei pe care
o pregătim pentru încredinţare tiparului.
Cf. Nuber 1990, p. 60 sq.; Strobel 1993, p. 293, n. 666.
Edificator pentru tehnica constructivă, Shirley 2001, passim; Shirley 2000, passim.
Despre posibile modalităţi de construcţie ale acestora, orientativ, Weber 2002; o analiză complexă, la Shirley 2001, passim; Shirley 2000, passim.
Într-un anumit caz, durata de viaţă a unei astfel de construcţii, dar romane târzii, a fost presupusă a fi de circa cinci decenii:
Wilmott 2005, p. 133. – Pentru acest paragraf, v. deja Nemeth et alii 2011, p. 87 (D. Matei).
Protase, Gaiu 1999, p. 420 sq. = Protase 2005, p. 259 sq.
Gudea 1997, p. 61 (care se gândeşte la foc pus de militarii romani în retragere); dar v. şi Chirilă et alii 1972, p. 123
(E. Chirilă/N. Gudea).
Cu rezervă în această privinţă, Macrea et alii 1962, p. 501.
Bărbulescu 1987, p. 54 sq.; Bărbulescu 1994, p. 175; v. şi, recent, Bărbulescu 2015b, p. 37.
Petculescu 1979, p. 114; Petculescu 1981, p. 113.
Benea, Bona 1994, p. 119.
Ardevan 1993, p. 117; Protase et alii 2008, p. 133.
Protase, Zrínyi 1993–1994 (1994), p. 147 = Protase, Zrínyi 1994, p. 73.
În primul rând Marcu 2009; apoi Hügel 2003, p. 74–78, 82 sq., 130–148; Isac 2006–2007 [2008]; Isac 2009.
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Reducerea masivă a numărului de militari prezenţi în castrele dacice pe parcursul epocii „anarhiei
militare”, nu pare a fi fost o realitate, cel puţin până la debutul domniei lui Gallienus ca singur împărat22.
Aspectul îşi are o oarecare importanţă şi în ceea ce priveşte tematica discutată aici, căci reducerea preg‑
nantă a efectivelor cantonate în castre ar fi cauzat poate utilizarea doar parţială a unor construcţii sau chiar
încetarea folosirii unora dintre ele. În consecinţă, e de presupus că acele părţi nefolosite ale construcţiilor
sau construcţiile integral nefolosite nu au mai beneficiat de lucrări de întreţinere constante. Absenţa
acestor lucrări le-ar fi grăbit într-o măsură – e drept, foarte mică – colapsarea în epocile postromane.
Degradările de structuri castrense debutate încă în vremea provinciei au şi ele directa lor relevanţă
asupra fenomenului urmărit de către noi cu atât mai mult în cazul castrelor din piatră care au fost utilizate
doar până la debutul domniei lui Hadrianus. Suprafaţa castrulului de la Sighişoara, ieşit din uz militar
cândva în a doua jumătate a veacului II, a fost probabil refolosită în cadrul epocii romane de către civili,
fără a fi fost stabilit până în acest moment în ce măsură aceştia au refolosit structurile castrense litice23.
Incinta şi construcţiile interioare ale castrelor, aflate în diferite stadii de degradare – nu prea avan‑
sate, se pretau încă cu siguranţă la reutilizări consistente la 3–4 veacuri după abandonarea castrelor.
Multe dintre structuri vor fi fost degradate mai puţin ori mai mult, arbuşti, arbori şi alte plante le vor fi
acoperit în varii măsuri după trecerea a încă atâtor veacuri, dar totuşi reutilizări încă relativ pregnante
– cu anumite reparaţii şi improvizaţii – ale structurilor, ar fi fost posibilă. Degradarea a devenit atât de
avansată încât interesul şi putinţa unor reutilizări pe scară mai largă trebuie să se fi diminuat, în genere,
considerabil, pe măsură însă ce veacurile vor curge mai departe24.
În alte părţi ale lumii cuprinse odinioară între fruntariile Imperiului, gradul de conservare al fos‑
telor structuri castrense de-a lungul veacurilor, a variat pregnant de la un caz la altul, potrivit climei şi
acţiunii elementului uman. Ideea cum că locuirea în perimetrul castrelor de pe Rhin, Main şi Dunăre din
cuprinsul Germaniei actuale, care s-a desfăşurat de-a lungul timpului atingând epoca modernă, mai mult a
conservat decât a distrus din structura acestora25, poate să apară drept ireală, însă credem şi noi că e validă.
Credem că o cercetare special dedicată refolosirii unor construcţii interioare a unui aşezământ
cu arhitectură standardizată cum este un fost castru, prezentând în mod obligatoriu cel puţin trei clădiri
22

23

24

25

A se vedea Hügel 2003, p. 161. – Această problematică a stat şi în atenţia noastră: Matei 2011 [2012]; Matei 2012a; Matei
2015; v. şi Matei 2016b; toate cu lit. anterioară.
V. discuţia din Matei 2012b, p. 114. Rugăm potenţialii cititori să facă abstracţie de menţiunea: „life seems to have continued
there until late in the 3rd century [citând infrapaginal în acest punct Horedt 1958, 38, n. (sic!, în loc de no.) 41] and probably
during the subsequent century as well”. De fapt, nu avem cunoştinţă până în acest moment de nici o descoperire sigură de
secol III după abandonarea provinciei ori din cel de-al IV-lea care ar fi fost efectuată în cuprinsul fostului castru. Despre
moneta emisă sub Diocletianus ce apare în lucrarea citată şi avută de noi în vedere se menţionează doar că provine din
arealul „Podmoale”/„Burgstadel”, fără alte precizări (nici după informaţiile din Horedt 1941, 123 sq.; 126, piesa nu poate
fi raportată la poziţia castrului, care nici nu apare desemnat ca atare), şi sub nici o formă nu poate fi invocată în sensul în
care am făcut-o noi în mod pripit.
Cf. deja pentru chestiunea în speţă Matei 2007, p. 501. Din eroare, am omis în lucrarea noastră de atunci, să precizăm că
„scenariul” îşi are obârşia într-o viziune expusă într-un context doar colateral de către M. Bărbulescu, care foarte sintetic o
imagina în sensul că „Putem presupune că în anul 1000 drumurile şi castrele romane se aflau într-o stare care mai permitea, cel
puţin parţial, folosirea lor. Dacă nu avem dovezi certe în această privinţă, ştim în schimb, că cinci ori şase secole mai târziu unele
din aceste impunătoare construcţii erau ruinate, îngropate de glie, că îşi pierduseră caracterul utilitar.”. (Bărbulescu 22003a,
p. 9 sq.). Pasajul citit unde se regăsea respectiva viziune rămânându-ne în minte, am asimilat ulterior informaţia reţinută
din el ca „a noastră”. Exprimându-ne regretul faţă de autor, folosim prilejul publicării acestei lucrări să efectuăm (şi) aici
cuvenita rectificare (căci deşi am realizat trimiterea infrapaginală ce se impunea în cadrul primului nostru referat de doc‑
torat susţinut în Decembrie 2008, precum şi ulterior în cadrul tezei doctorale, referatul a rămas nepublicat în forma sa iar
pentru sporirea calităţii tezei doctorale în vederea publicării depunem eforturi, după cum deja am precizat, la momentul
de faţă). – Relativ la această chestiune a „aspectului exterior” al unor foste castre, dar şi al altor entităţi arhitecturale pre‑
cum şi a fostei Colonia Ulpia Traiana Sarmizegetusa, de-a lungul secolelor, cf. încă Bărbulescu 2015b, p. 246; Russu 1959,
p. 307 sq.; Russu 1981, p. 195 sq.; Rusu 2005, p. 76; Daicoviciu 1932–1936 (1938), p. 370 sq. = Daicoviciu 1938, p. 19 sq.;
Daicoviciu, Alicu 1984, p. 38.
Bödecker, van Marrewijk 2010, p. 27.
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mai trainice (principia, praetorium, horreum, la care se adaugă şi thermae-le interioare în cazul castrelor
legionare) şi aşezat de regulă în puncte cu acces la apă, alte resurse şi legat printr-un drum de restul zonei;
a unui aşezământ care prin incinta de piatră putea marca o „curte” pentru un grup de migratori poate
mai degrabă decât un oraş (fie el şi fortificat) sau oricare altă aşezare romană; a unui aşezământ despre
care s-a acreditat că ar fi putut servi romanicilor pentru defensivă contra migratorilor – trebuie efectuată
pentru verificarea modalităţii de „preluare” a unui spaţiu abandonat şi stabilirii existenţei ori nu a unor
tipare de locuire (pentru prima şi a doua problemă menţionată), respectiv verificarea unei ipoteze (în
cazul ultimei probleme enumerate).
Nu credem că poate fi apreciat prea curând cu o marjă de eroare acceptabilă, procentul populaţiei
care nu s-a retras din provincie la evacuarea aureliană26. Cu certitudine, în fostele aşezări civile de pe
lângă castre, unele locuinţe şi dependinţe au rămas goale. Rămâne încă de stabilit peremptoriu, credem,
cum percepeau latinofonii remanenţi construcţiile interioare ale fostelor castre din perspectiva reutiliză‑
rii. Existau necesitatea şi/ori înclinarea, mai mult decât cazuri izolate, întru preluarea unora dintre aceste
construcţii pentru relocuire sau alte tipuri de refolosiri? Or locuinţele şi dependinţele rămase goale ulte‑
rior abandonării provinciei, din aşezările civile situate în proximitatea castrelor, se prezentau destul de
multe, astfel încât romanicii care au decis să rămână pe loc s-au înstăpânit şi le-au folosit pe mai departe
cu deosebire pe acestea, fără a avea nevoie să se stabilească pe scară mai largă şi în fostele construcţii din
cuprinsul castrelor?
Am remarca că destule construcţii asemănătoare cu cele civile sunt de regăsit şi în interiorul cas‑
27
trelor . Adică, nu credem că poate fi invocată o incompatibilitate a traiului romanicilor cu arhitectura
construcţiilor castrense. Măcar în privinţa fostei locuinţe a comandantului (praetorium), una dintre cele
mai „civile” construcţii dintr-un castru (practic, absolut civilă ca arhitectură). Am invoca apoi spaţiile
care găzduiau odinioară militari (contubernia) din barăci (centuriae), căci aceste spaţii, de dimensiuni
mai reduse, puteau fi atât de facil încălzite şi întreţinute. Iar dacă totuşi s-ar fi prezentat a fi prea mari, se
putea opta între partea papilio (unde locuia propriu-zis un grup de militari, mai pasibil pentru o relocu‑
ire, credem noi, datorită prezenţei vetrei) ori arma (partea din contubernium unde se depuneau armele,
echipamentul, se depozitau diferite materiale) – la contubernia unde exista această împărţire.
„Curţile” fortificate (termen aparţinând autorului citat infrapaginal, n.n.), ale conducătorilor de
triburi goţi, „curţi” purtând denumirea de baúrgs, puteau fi cuprinse între ziduri din material litic (ziduri
înţelese aici în sens lax), deşi de regulă cu structuri uşoare în genul palisadelor28. Pe de altă parte, se pare
că îndeobşte, goţii nu agreau traiul în interiorul incintelor29, ceea ce în viziunea noastră nu exclude stabi‑
liri nu foarte îndelungate în arealul fostelor castre romane, după cum descoperirile din spaţiul provincial
dacic de odinioară atestă.
Nu poate fi evident vorba ca toate fostele castre ale Daciei unde sunt atestate urme de locuire puse
pe seama complexului cultural Sântana de Mureş-Černjachov să fi reprezentat „curţi” ale unor lideri de tri‑
buri gotice. Caracterul polietnic al acestui complex cultural şi uniformizarea culturii materiale din arealul
26

27

28

29

Asupra mărimii acestei populaţii remanente, v. viziuni de pildă la Bârzu 1991, p. 194–196; Bóna 1990, p. 63 (cum ar fi
dispărut ea ulterior, în viziunea celui citat, la p. 64).
Dintre acestea se disting în primul rând praetorium şi principia. Principia prezintă multe asemănări cu forum-ul urban, dar
monumentalitatea construcţiei în cazul castrelor legionare (cu destule spaţii largi şi înalte, dificil de încălzit), nu ar face-o
atractivă – teoretic – pentru o locuire extinsă în cuprinsul ei. Situaţia se prezintă sensibil diferită în cazul principia de mai
mici dimensiuni ale castrelor de trupe auxiliare, unde soliditatea construcţiei şi de aici o bună stare de conservare pentru
destul de mult timp după abandonarea militară, poate concura în a stimula la stabilirea în interiorul edificiului.
Wolfram 1990, p. 101 (accesibil nouă prin bunăvoinţa conf. dr. S. Nemeti, căruia îi mulţumim şi în acest loc); cf. şi
Lăzărescu 2015, p. 102, care interpretează altfel cuvintele celui citat, în detrimentul funcţiei de apărare favorizând vari‑
anta funcţiei de delimitare ce ar fi incumbat structurilor care înconjurau acele baúrgs. – De interes asupra problematicii şi
Diaconu 1975, p. 73–75; Diaconu 1976, p. 1062, n. 31; Diaconu et alii 1977, p. 217, n. 31 (Gh. Diaconu).
Wolfram 1990, p. 101, cu citarea izvorului antic.
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transilvan în răstimpul de „viaţă” al acestuia30, exclud cu totul o asemenea variantă. Dar credem că, poate,
unele foste castre romane au putut fi asimilate, şi reiterăm asimilate, de către conducătorii de triburi gotice
drept „curţi” ale lor tradiţionale.
Ajunşi la capătul cercetării noastre doctorale, concluzionam că „siguranţa” dată de curtinele foste‑
lor castre romanicilor, barbarilor ori migratorilor în primele veacuri ulterioare evacuării provinciei – când
aceste curtine trebuie să se fi aflat într-o stare excelentă – ne apare a fi mai degrabă un clişeu. Romanicii
erau probabil conştienţi că această „siguranţă” era una nerealistă, barbarii din jurul fostei provincii nu
erau ori nu mai erau familiarizaţi cu o astfel de „siguranţă” iar grupurile migratoare nu aveau nevoie în
principiu de o astfel de „siguranţă”31.
De altfel, însăşi castrele cu funcţia lor originară reprezentau cazarme întărite, fără a fi fortăreţe, căci
nu consistenţa elementelor de fortificare era primordială în defensiva acestor obiective militare, ci tăria
factorului uman32.
Reutilizarea în diferite măsuri a unor mai vechi fortificaţii în Evul Mediu s-a efectuat în virtutea
unei atitudini specifice din partea meşterilor acestei epoci, care urmăreau o firească reducere a cantităţii
de activitate proprie depusă33.
Situaţiile asupra unor reutilizări de incinte ale fostelor castre dacice în această epocă sunt totuşi puţine
(locuirile şi reutilizările de alte structuri în vederea locuirii le vom înfăţişa succint în următoarea parte a
întreprinderii noastre) – cele de la Alba Iulia, Drobeta-Turnu Severin şi posibil Turda constituie excepţii.
Desigur, faptul că în secolul XV curtina fostului castru legionar de la Alba Iulia constituia incinta
reutilizată a fortificaţiei medievale34 (pl. 1, 2), poate fi considerat ca ieşit din comun nu doar la nivelul
teritoriului fostei provincii.
La Drobeta-Turnu Severin, ceea ce a fost crezut a fi un turn din epoca lui Iustinianus iar în sens mai larg
fortificaţia ridicată în cuprinsul domniei acestui împărat care s-ar fi numit Theodora, s-a dovedit în mod per‑
emptoriu a constitui o fortificaţie medievală fundată în veacul XIII. Aceasta fusese plasată în extremitatea sudvestică a castrului/fortificaţiei romane-târzii/bizantine şi îi reutiliza în mod vădit curtina din acest sector35.
30
31
32
33
34

35

Pentru această uniformizare, v. e.g. Harhoiu 2004–2005 [2005], p. 287; Harhoiu 2011, 38.
Matei 2016a, p. 219.
Excelent exprimată ideea în Baatz 42000, p. 33, pe care l-am urmat îndeaproape.
Rusu 2005, p. 142.
Lui M. Rusu îi datorăm excelenta presupunere – dovedită între timp a fi fost o realitate – că fosta incintă a castrului legi‑
onar apulens a servit mai târziu drept incintă a cetăţii medievale: Rusu 1979, p. 48–53 cu fig. 2–4, fig. 5; v. şi p. 57–60, 62
sq., 67–69; v. şi Rusu 1982, p. 368, 380; Moga 1997, p. 9–12; Moga 1999, p. 6, 15 sq., 20. – Totuşi, deja Gh. Anghel (1975,
p. 246, v. apoi şi 263–265, 268 sq, fig. 2–4, 7–9), avea în vedere posibilitatea unei reutilizări parţiale a substrucţiei incintei
care aparţinuse castrului legionar, în curtina medievală. – Se pare însă că reutilizarea incintei castrului roman – pe între‑
gul ei traiect existent – în cadrul fortificaţiei medievale, nu a avut loc ab initio. La 1461 însă, faptul este cert: Rusu 1994,
p. 333–335, 338, 345; Rusu 2005, p. 349 sq.; Rusu 2009, p. 13; v. şi Rusu 2008, p. 337; Anghel 1994, p. 286. – În general
pentru reutilizare: Rusu 2009, p. 12 sq., 15 sq., 69, 75, 78; Anghel 1994, p. 286 sq.; Marcu Istrate 2008 [2009], passim;
Marcu Istrate 2008, passim; pentru reutilizarea porţilor praetoria şi decumana, v. şi Kovács 1992, p. 26 sq. cu note. – Pe de
altă parte, s-a acreditat că în jumătatea secundă a veacului XIII, în zona palatului Apor s-ar fi derulat o demolare a curtinei
castrului roman: Rusu 1994, p. 345, 347; Rusu 2008, p. 348.
Davidescu 1969, p. 14–23, pl. 17–21; Florescu 1967, p. 150, fig. 7, Taf. 17.1; Davidescu 1980, p. 223–226; Davidescu 1964,
p. 19 sq., pl. 10; Davidescu 1974, p. 327; v. şi Cantacuzino 1981, p. 13, 23 sq., 81–85, 95, 101, 180 sq.,188 sq. cu n. 4; şi il.;
Cantacuzino 1971, p. 24–26 cu n. 1, 29–31, fig. 2; Rusu 2005, p. 477 sq. – Pentru plasarea cronologică, deja Popescu 1962,
p. 209, nr. 70; mai v. apoi Rusu 2005, p. 158, 478; v. şi 481, n. 6. – Deja în Bărcăcilă 1934, p. 350, se semnala „folosirea” zonei
unde se afla presupusa fortificaţie iustiniană şi la nivelul secolelelor XIII-XVI. – O fotografie aeriană a obiectivului restau‑
rat, la Ştefan 1983, p. 180, fig. 1; v. şi Zahariade 1984, 192, fotografia din josul p. – Pentru material arheologic aparţinând
veacurilor XIII-XIV, recuperat în urma unor cercetări mai recente asupra castrului: Cantacuzino et alii 2000. – Dacă piesele
prezentate în Tudor 1976, p. 127 sq., nr. 26 sq., 29 sq. şi pl. VII.4 sq., 7 sq., au fost recuperate din cuprinsul castrului (ceea ce
nu e sigur, v. Tudor 1976, p. 124; Oţa 2014, p. 169, n. 4), ele prezintă importanţă în ceea ce ne interesează, fiind de plasat
temporal – cu excepţia uneia căreia nu i s-a precizat mai rafinat atribuirea temporală de-a lungul Evului Mediu – în aceleaşi
secole XIII-XIV (astfel, Oţa 2013, p. 160, nr. 3; 163–164; şi il.; Oţa 2014, p. 169 sq. cu n. 5; şi il.; Oţa 2015, 337 cu n. 38).
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S-a adus în discuţie posibilitatea ca Banatul de Severin (creaţie ulterioară lui 1231), să-şi fi avut centrul
în această fortificaţie36.
Două aspecte de maximă relevanţă nu sunt încă lămurite asupra status-ului fostului castru de la
Turda în decursul Evului Mediu. La 1075, Turda apare pentru întâia oară numită ca atare în documente
– castrum quod vocatur Turda (cetatea ce se cheamă Turda)37. S-a considerat cu titlu de probabilitate că
respectiva mărturie ar face referire la fostul castru legionar. Cum structurile sale trebuie să se fi prezentat
într-o bună stare la acea dată, cum a fost cazul până mult mai târziu38, ipoteza ar trebui să dea de gândit.
Mărturiile contemporane asupra existenţei la verticală a unora dintre structurile castrului potaissens
sunt într-adevăr de dată destul de târzie39.
Apoi, P. Iambor opina că fostul castru ar fi devenit Saxoniavara (= „cetatea saxonilor”) medievală,
căci aceasta apare menţionată într-un document din 1276 drept „cetatea patrulateră Sixadonia” iar colo‑
nişti germani au activat în minele de sare turdene. Numitul specialist avea în vedere posibilitatea ca fostul
castru să fi fost folosit de către aceştia ca loc de refugiu la nevoie40.
Propunem aici o variantă a unui model de tratare al fenomenului propriu-zis a reutilizării struc‑
turilor castrense în epocile postromane, cu urmărirea aspectelor pe care le considerăm esenţiale: 1. care
dintre structuri s-au reutilizat; 2. care s-au reutilizat cu preponderenţă; 3. scopul reutilizării (locuire,
staţionare temporară, înmormântare); 4. cum s-au reutilizat pentru locuire (locuire de suprafaţă în fos‑
tele încăperi ale construcţiilor romane, cu amenajări proprii; săparea de locuinţe adâncite în interiorul
încăperilor pentru asigurarea unui ambient termic superior prin existenţa la verticală a zidurilor fostelor
construcţii, care le protejau de vânt şi în măsuri diferite, de intemperii – pentru ambele categorii de locu‑
ire în cele mai înalte grade în primele decade după evacuarea provinciei când acoperişurile şi zidurile
nu colapsaseră încă, sau chiar degradate fiind în diferite măsuri, desigur incipiente, puteau fi reparate
fără eforturi deosebite); 5. când de-a lungul secolelor s-au reutilizat pentru locuire; 6. şi în mod special,
intensitatea reutilizării.
Precizarea atribuirii culturale/etnicului celor care au reutilizat fostele structuri castrense de-a lun‑
gul veacurilor, deşi o apreciem a fi de importanţă secundară în cadrul problematicii discutate în această
lucrare, nu ni se pare că trebuie lăsată la o parte, doar din pricina dificultăţilor de a efectua disocieri ori
caracterului lor relativ în multe dintre cazuri. Suntem încredinţaţi că stabilirea atribuirii culturale/etni‑
cului aproape de certitudine ori în grade de probabilitate acceptabilă ar putea aduce lămuriri, de la caz la
caz, şi asupra aspectelor considerate de către noi esenţiale.
Cu această remarcă, încheiem acum rândurile prime părţi a lucrării de faţă, intenţionând să reve‑
nim cât mai curând cu partea/părţile de completare.
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Pl. 1. 1. Un plan al
fortificaţiei de la Alba
Iulia/Bălgrad (ung.
Gyulafehérvár; germ.
Karlsburg/Weißenburg)
cu reutilizarea curtinei
fostului castru legionar
roman, plan de la
nivelul anului 1711
(după Kóvacs A. apud
Marcu Istrate 2008
[2009], p. 24, fig. 3).
1. A plan of the
fortification from Alba
Iulia/Bălgrad (Ung.
Gyulafehérvár; Germ.
Karlsburg/Weißenburg),
with the reuse of the
curtain of the former
Roman legionary
fortress, plan at the
level of the year 1711
(after Kóvacs A. apud
Marcu Istrate 2008
[2009], p. 24, fig. 3).
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Pl. 2. 2. Un plan al fortificaţiei de la Alba Iulia cu reutilizarea curtinei fostului castru legionar roman, plan la nivelul anului 1687 (după Kóvacs 2013, p. 887, fig. 1).
2. A plan of the fortification from Alba Iulia with the reuse of the curtain of the former Roman legionary fortress, plan at the level of the year 1687 (after Kóvacs 2013, p. 887, fig. 1).
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CONSIDERAȚII PRIVIND TOPOARELE
DIN SECOLELE VII-VIII DESCOPERITE
PE TERITORIUL TRANSILVANIEI
CĂLIN COSMA *

BETRACHTUNGEN ZU DEN ÄXTEN DES VII. –
VIII. JH VOM GEBIET SIEBENBÜRGENS
ZUSAMMENFASSUNG: Auf dem Gebiet Siebenbürgens
sind 19 Äxte aus dem VII. und VIII. Jahrhundert fündig
geworden. Die 19 Artefakten stammen aus: 6 Gräberfelder – 10 Funde; Feldlager/ Militärbeobachtungsstandort – 1 Fund; Siedlung/Wohnung – 1 Fund; zufällige
Funde: 3 Siedlungen – 4 Funde, Umkreis Siebenbürgens
– 3 Funde (Tab. 1, Abb. 1, Gr. 1). Je nach Form der Funde
aus dem siebenbürgischen Becken wurden fünf Äxtetypen
abgegrenzt: Typ 1 – einschneidige Hammeraxt; Typ 2 –
Axt mit hoher/ langer Schneide rechteckiger Form; Typ
3 – Axt mit fächerförmiger Schneide und hoher vierkantrohrförmiger Kante; Typ 4 – Axt mit runder Klinge; Typ
5 – Beil (Abb. 2–7). Gestützt auf dem Fundkontext sowie
auf Analogiebetrachtungen kann behauptet werden, dass
die Äxte aus dem VII.-VIII. Jahrhundert stammen (Tab.
3A-B). Der Großteil der Äxte sind entweder awarische
Beigaben aus siebenbürgischen awarischen Kriegergräbern des VII. und VIII Jahrhunderts oder einzelne Gegenstände, die auf sonstige Waffen deuten. Gestützt auf diese
Gegebenheiten sowie auf eine Reihe von typologischen
Merkmalen können die betreffenden Artefakten als Kriegsbeile betrachtet werden (Tab. 1–2, 4 – 8, Gr. 1–7).
SCHLAGWŐRTER: äxte, waffen, typologie, gräberfelder,
Awaren
REZUMAT: Pe teritoriul Transilvaniei am înregistrat un

număr de 19 topoare, care datează în diferite secvențe
cronologice de pe parcursul secolelor VII-VIII. Cele 19
artefacte provin din: 6 cimitire – 10 piese; punct militar
de pază/punct de observație a zonei – o piesă; așezare/
locuință – o piesă; descoperiri întâmplătoare: 3 localități
– 4 piese, teritoriu județ – 3 piese (Tab. 1, Fig. 1, Gr. 1).
Principalul reper pe care l-am utilizat în realizarea tipologiei topoarelor descoperite în Podișul Transilvaniei este
forma artefactului. În funcție de aceasta am delimitat cinci
tipuri principale: Tipul 1 – Topor cu muchie, de tip ciocan; Tipul 2 – Topor cu muchie înaltă/lungă sub formă
de tijă dreptunghiulară; Tipul 3 – Topor cu lama în formă
de evantai și muchie înaltă în formă de tijă dreptunghiulară; Tipul 4 – Topor cu muchie rotundă; Tipul 5 – Bardă
(Fig. 2–7). Conform contextelor de descoperire și analogiilor, topoarele datează în diferite secvențe cronologice de pe
parcursul secolelor VII-VIII (Tab. 3A-B). Cea mai mare
parte a topoarelor din secolele VII-VIII, din Transilvania,
au fost găsite în interiorul unor morminte de războinici
avari, sau provin din descoperiri cu caracter funerar, ori
sunt piese ce se asociază cu alte arme. Această realitate,
combinată cu o serie de caracteristici tipologice, permite
plasarea respectivelor artefacte în categoria topoarelor de
luptă (Tab. 1–2, 4 – 8, Gr. 1–7).
CUVINTE-CHEIE: topoare, arme, tipologie, cimitire, avari.

Introducere
În societățile războinice din Europa, din primul mileniu al erei creștine, toporul a fost, alături
de sabie, lance sau arc, un accesoriu important al echipamentului militar utilizat de războinicii acelor
*
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vremuri. De-a lungul timpului, în literatura de specialitate europeană, au fost elaborate o serie de studii
referitoare topoarele descoperite în siturile databile în secolele IV-XI1. În cadrul lor au fost propuse o
serie de tipologii a pieselor respective, și de asemenea au fost emise o serie de teorii referitoare la inter‑
pretarea rolului pe care aceste artefacte l-au avut în cadrul comunităților unde ele au fost descoperite.
Foarte pe scurt, ceea ce reiese din aceste studii este faptul că topoarele au fost utilizate primordial ca și
armă atât de către triburile germanice cât și de către cele salve, avare sau maghiare. Trebuie precizat însă
faptul că rolul toporului în panoplia de arme ale diferitelor etnii războinice din mileniul I d. H, a fost
deosebită de la o societate la alta. Prezența sau absența, primordialitatea sau un rol mai redus al toporului
în cadrul armelor utilizate în război, a fost impus de tactica de luptă a fiecărei popor dintre cele care s-au
perindat prin Europa în Evul Mediu timpuriu. Toporul a fost o armă care în funcție de formă și dimen‑
siuni, a fost utilizată atât de către cavalerie cât și de către trupele de infanterie. Prezența topoarelor în
morminte a primit diverse interpretări precum cele referitoare afirmarea statului social al decedatului,
sau rolul apotropaic al artefactului depus în morminte. Considerat în primul rând armă, toporul a fost
folosit în Evul Mediu timpuriu și unealtă în gospodăriile timpului.
Dacă în ceea ce privește zone ale Europei vestice, dar și estice, topoarele din fier descoperite în
contexte datate în secolele IV-XI, au beneficiat de o cercetare atentă din partea specialiștilor, nu același
lucru se poate spune despre topoarele descoperite pe teritoriul Transilvaniei, în situri arheologice
databile în a doua jumătate a mileniului I d. H., artefacte care nu au făcut obiectul unui studiu special.
Motivul este suficient pentru a preciza că scopul acestui demers științific este acela de a prezenta în deta‑
liu toate topoarele publicate în literatura de specialitate din România, dar și pe cele inedite, descoperite
în Transilvania, databile în secol VII-VIII.
Consider că, mai vechile descoperiri de topoare din Podișul Transilvanaiei, la care se adaugă
cele descoperite într-o perioadă mai recentă (unele inedite), datate în Evul Mediu timpuriu, abordate
în ansamblu, descrise în detaliu, oferă noi oportunități de interpretare a respectivelor artefacte din
punct de vedere militar, social, economic, etc., teme neabordate până acum, în istoriografia arheologică
românească.
Articolul își propune pe lângă repertorierea pieselor și realizarea unei tipologii a artefactelor și
abordarea și dezvoltarea unei discuții referitoare la interpretarea rolului topoarelor în societatea tran‑
silvăneană din Evul Mediu timpuriu. Finalitatea dorită este aceia de a introduce în circuitul științific
european de specialitate, întregul lot de topoare descoperite, în momentul actual, în siturile arheo‑
logice din Podișul Transilvaniei, datate în secolele VII-VIII. Depresiunea Transilvaniei, înconjurată
de Munții Carpați, se individualizează marcant în raport cu celelalte teritorii din vestul României2
(Harta 1).
Pe teritoriul Transilvaniei am înregistrat un număr de 19 topoare, care (după cum se va vedea în
cele ce urmează), din punct de vedere formal au fost incluse în cinci tipuri diferite, ele înscriindu-se în
diferite secvențe cronologice de pe parcursul secolelor VII-VIII. Cele 19 artefacte provin din: 6 cimitire
– 10 piese; punct militar de pază/punct de observație a zonei – o piesă; așezare/locuință – o piesă; des‑
coperiri întâmplătoare: 3 localități – 4 piese, teritoriu județ – 3 piese (Tab. 1, Fig. 1, Gr. 1).

1

2

Menționez numai câteva studii: Kirpičnikov 1966; Ruttkay 1976, p. 245–395; Kolias 1988, p. 162–182; Heindel 1992,
p. 25–47; Kokowski 1993, p. 335–354; Urlacher, Passaard, Manfredi-Gizard 1998; Kazanski 1999, p. 197–236; Malonaitis
2001, p. 163–183; Teodor 2003, p. 185–200; Urduzia 2003, 5–7; Jotov 2004; Legoux 2005, p. 86–87, pl. 8–9; Stadler
2005, p. 135, Tafel 145; Szücsi 2012, p. 121–137; Szücsi 2013–2014, p. 113–186; Bugarski 2015, p. 129–146; Dragotă
2015, p. 331–341.
Pop 2003, p. 17–20; Cosma 2015, p. 251–254, fig. 1.
— 360 —
https://biblioteca-digitala.ro

CONSIDERAȚII PRIVIND TOPOARELE DIN SECOLELE VII-VIII DESCOPERITE PE TERITORIUL TRANSILVANIEI

N

Fig. 1 Harta descoperirilor

Cimitire

Puncte pază

Așezări

Descoperiri întâmplătoare

37%

53%

5%
5%

Gr. 1. Topoare în funcție de proveniența descoperirii

Gr. 1 - Topoare în funcție de proveniența descoperirii
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TABELUL 1. Lista localităților din Transilvania cu descoperiri de topoare

Caracter descoperire

Cimitire

Punct militar de pază
Așezări
Descoperiri întâmplătoare

Situri arheologice/Localități
cu descoperiri de topoare
Aiud (r. 1)
Câmpia Turzii (r. 3)
Cicău (r. 4)
Gâmbaș (r. 5)
Lopadea Nouă (r. 7)
Noșlac (r. 8)
Pleși (r. 9)
Iernut (r. 6)
Județul Alba (r. 2)
Râmeț (r. 10)
Sebeș (r. 11)
Simeria Veche (r. 12)
Stănuletele Mare (r. 13)

Număr piese
1
2
2
1
1
3
1
1
2
2
1
1
1

Total

10

1
1
7

Tipologie
Principalul reper pe care l-am utilizat în realizarea tipologiei topoarelor descoperite în Podișul
Transilvaniei este forma artefactului. În funcție de aceasta am delimitat cinci tipuri principale: Tipul
1 – Topor cu muchie, de tip ciocan; Tipul 2 – Topor cu muchie înaltă/lungă sub formă de tijă dreptun‑
ghiulară; Tipul 3 – Topor cu lama în formă de evantai și muchie înaltă în formă de tijă dreptunghiulară;
Tipul 4 – Topor cu muchie rotundă; Tipul 5 – Bardă.
În cadrul celor cinci tipuri de topoare, conform unor caracteristici referitoare la dimensiunile pie‑
selor, la forma lamei, a găurii de înmănușare, a formei muchiei, se disting mai multe variante ale tipului
principal. Greutatea pieselor este și ea importantă, dar nu extrem de relevantă în tipologie, din simplul
motiv că ea este în raport direct cu dimensiunile piesei și nu neapărat cu forma acesteia. Altfel spus, după
cum se va vedea în continuare, piese identice ca tip, ca formă a corpului, au greutate diferită, cea din urmă
fiind generată de dimensiunile mai mici sau mai mari ale obiectelor.
Tipul 1. Topor cu muchie scurtă, de tip ciocan
În această categorie se includ piesele care dispun în partea superioară, deasupra găurii de
înmănușare, de o muchie mai mult sau mai puțin înaltă. La acest tip lamele sunt dreptunghiulare în
profil, arcuite, subțiate și evazate, mai mult sau mai puțin, spre tăiş. Găurile de înmănușare sunt ovale sau
rotunde (Fig. 2).
În funcție de lungimea totală a pieselor sunt două variante:
1. A. Lungimea corpului pieselor se încadrează între 11 – 12 cm. Lățime maximă a lamei este de
3,5 cm. Muchia, de formă dreptunghiulară, este scurtă și are înălțimea/lungimea maximă de 1 cm. Gaura
de înmănușare, marcată de două aripi, are o formă ovală. Ea are diametrul de 2,2X2,4 cm. Câmpia Turzii
(r. 3. 1. Pl. 2/1, Fig. 2.1A).
1. B. Lungimea corpului pieselor se înscrie între 15 – 21 cm. Lățimea maximă a lamei este în
funcție de lungimea pieselor. Aceasta se încadrează între 4,2 și 6,2 cm. Muchia, dreptunghiulară, are
înălțimea cuprinsă între 1–3 cm. Găurile de înmănușare ale topoarelor sunt ovale, romboidale, hexago‑
nale și dimensiunile ce variază între 1,8 și 3,2 cm. În unele cazuri sunt marcate de două aripi ascuțite sau
rotunde. Propriu zis sunt cinci variante ale tipului principal. Județul Alba (r. 2.2, Pl. 1/3, Fig. 2.1B/1);
Câmpia Turzii (r. 3. 2, Pl. 2/2, Fig. 2.1B/2); Cicău (r. 4.2; Pl. 3/2, Fig. 2.1B/3); Noșlac (r. 8.1, Pl. 5/1,
Fig. 2.1B/4); Râmeț (r. 10.1–2, Pl. 7/1–2, Fig. 2.1B/5); Stănuletele Mare (r. 13, Pl. 6/2, Fig. 2.1B/5).
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Tipul 1 B
Tipul 1 B

Tipul 1A

1

2
1
3
1

3

4

5

4

5

Fig. 2 - Tipul 1 de topoare descoperite
Fig.în2. Transilvania
Tipul 1 de topoare descoperite în Transilvania

Tipul 2 – Topor cu muchie înaltă/lungă în formă de tijă
Acest tip de topor se definește prin lama arcuită, subțiată şi evazată spre tăiş. Lungimea totală a
piesei este 23 cm. Lățimea maximă a lamei este de 5,5 cm. Muchia, cu înălțimea/lungimea de 7 cm, este
de formă pătrată și capăt piramidal. Gaura de înmănuşare este circulară, cu marginile lăţite, rupte, dar
probabil erau de forma unor aripi ascuţite. Diametrul găurii de înmănușare este de 3X2,2 cm. Gâmbaș
(r. 5, Pl. 2/3, Fig. 3.)
Tipul 2

Fig. 3. Tipul 2 de topoare descoperite în Transilvania

Fig. 3 - Tipul
2 de
descoperite
în Transilvania
Tipul
3. topoare
Topor cu
lama în formă
de evantai și muchie înaltă în formă de tijă dreptunghiulară

Topoarele prezintă o lamă evazată sub formă de evantai. Lungimea maximă a artefactelor este de
13,2 – 13,4 cm. Lățimea maximă a lamei se înscrie între 3,8 – 4,2 cm. Muchia are o înălțime/lungime
cuprinsă între 2–3 cm. Este de formă dreptunghiulară. Gaura de înmănușare este ovală și este marcată de
două aripi rotunde sau ascuțite. Diametrul găurii de înmănușare este de 2X2,5 și 1,6X2,1 cm. Aiud (r. 1,
Pl. 1/1, Fig. 4/1); Sebeş (r. 11, Pl. 8/1, Fig. 4/2).
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Tipul 3

1

2

1

2

Fig. 4 - Tipul 3 de topoare descoperite în Transilvania

Fig. 4 - Tipul 3 de topoare descoperite în Transilvania

Tipul 4. Topoare cu muchie rotundă
Tipul se definește printr-un corp cu lamă dreptunghiulară în profil. Lama este arcuită (mai mult
sau mai puțin), este subțiată și evazată spre tăiş (mai mult sau mai puțin). Lățimea maximă a tăișului se
raportează la lungimea corpului și se înscrie între 3 și 7 cm. Gaura de înmănuşare este circulară sau în
formă de trapez și are un diametru cuprins între 2,2 și 4,2. Conform unor detalii tehnice sesizabile la
unele piese, se poate afirma că acest tip de topor a fost executat prin forjare, dintr-o singură bară de fier
prin îndoire, lipire/batere și modelare a lamei (Pl. 1/2, 3/1, 6/1, Fig. 5.4A/1, 4A/2, 4B).
În funcție de arcuirea lamei se disting patru variante:
4. A. Lamă arcuită, subțiată și evazată spre tăiş.
4. A. 1. Lungimea toporului este 13,5 cm. Lățimea maximă a lamei este 3 cm. Gaura de înmănu‑
şare este circulară și are un diametru 2,2X2,5cm. Județul Alba (r. 2.1, Pl. 1/2, Fig. 5.4A/1).
4. A. 2. Lungimea toporului este de 18,5 cm. Lățimea maximă a lamei este de 3,2 cm. Gaura de
înmănuşare este circulară și are un diametru de 2,2X2,9 cm. Cicău (r. 4.1, Pl. 3/1, Fig. 5.4A/2).
4. B. Lungimea toporului este de 15 cm. Lama are laturile evazate divergent spre tăiș. Latura infe‑
rioară este arcuită mai accentuat decât cea superioară. Lățimea maximă a lamei este de 5,5 cm. Gaura de
înmănuşare este de formă ovală și are un diametru de 4,2X2,2 cm. Pleși (r. 9, Pl. 6.1, Fig. 5.4B).
4. C. Lungimea toporului este de peste 15 cm. Lama are laturile mult evazate divergent spre tăiș.
Latura inferioară este arcuită mai accentuat decât cea superioară. Lățime maximă a lamei este de 7 cm.
Iernut/Sf. Gheorghe (r. 6, Pl. 4/2, Fig. 5.4C)
4. D. Lungimea toporului este de 25,8 cm. Lama are laturile evazate spre tăiș, mai accentuat pe
latura inferioară a lamei. Lățimea maximă a lamei este de 5,6 cm. Partea superioară în care se găsește
și gaura de înmănușare (care este circulară), are forma unui trapez și dispune de două caneluri orizon‑
tale. Diametrul părții superioare este de 4,1X8,5 cm, iar cel al găurii de înmănușare este de 3,1X3,3 cm.
Simeria Veche (r. 12, Pl. 8/2, Fig. 4.5D).
Tipul 4A1

Tipul 4B

Tipul 4C

Tipul 4A2

Fig. 5 - Tipul 4 de topoare din Transilvania

Fig. 5 - Tipul 4 de topoare din Transilvania
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Tipul 5. Bardă din fier cu corpul în formă de “L”
Corpul acestui tip de topor este format dintr-o tijă dreaptă, dreptunghiulară în profil. La capătul
tijei se desfășoară o lamă lată, alungită mai mult doar de o parte a tijei. Celălalt capăt al lamei este scurt și
rotunjit. Gaura de înmănuşare este ovală, diferă ca mărime în funcție de lungimea piesei. Are dimensiuni
cuprinse între 2,5 și 3,7 cm diametru. Muchia este scurtă și dreptunghiulară, sau scurtă și lată.
Conform dimensiunilor corpului combinat cu modul de terminare a muchiei se disting două variante:
5. A. Topor cu lungimea corpului de 12,5 cm. Muchia este scurtă și este de formă dreptunghiu‑
lară. Dimensiunile lamei sunt de 8X2,8 cm. Lungimea muchiei este de 1,5 cm, iar diametrul găurii de
înmănușare este de 2,5X2,2 cm. Lopadea Nouă (r. 7, Pl. 4/1, Fig. 6. 5A).
5. B. Lungimea toporului este de 18,5 cm. Muchia este scurtă cu partea superioară mult lățită, de
formă dreptunghiulară. Dimensiunile lamei sunt de 13X5,5 cm. Lungimea muchiei este de 1,5 cm, iar
diametru găurii de înmănușare are dimensiunile de 3,7X2,5 cm. Noșlac (r. 8. 2–3, pl. 5/2, Fig. 6.5B).
Tipul 5 A

Tipul 5 B

Fig. 6 Tipul 5 deFig.
topoare
din
Transilvania
6 Tipul
5 de
topoare din Transilvania

În Transilvania secolelor VII-VIII se evidențiază cinci tipuri principale de topoare, cu multe vari‑
ante, generate de forma diferită a corpului artefactelor.
Tipul 1 de topoare este cel mai numeros. Varianta 1B este net superioară în comparație cu varianta
1A. Tipul 1 este bine reprezentat în cimitire. Provin și din descoperiri întâmplătoare. Numai în cimitirul
de la Câmpia Turzii, tipul 1A apare asociat cu tipul 1B. Cele două variante apar în morminte diferite
(Tab. 2, Gr. 2).
Urmează ca prezență numerică Tipul 4 de topor. Un singur exemplar are lungimea de 13,5 cm,
toate celelalte au lungimea corpului de peste 15 cm. Artefactele au fost găsite în cimitire/morminte, întro așezare/locuință, sau sunt descoperiri cu caracter militar (Tab. 2, Gr. 2).
Tipul 3 de topoare este reprezentat de două exemplare, iar tipul 5 de topoare de trei piese. Ambele
tipuri provin doar din contexte funerare (Tab. 2, Gr. 2).
Tipul 2 se rezumă la un singur topor, descoperit într-un mormânt (Tab 2, Gr. 2).
TAB. 2 - Tipologia topoarelor din Transilvania din secolele VII-VIII
Caracter
descoperire

Cimitire

Situri arheologice/
Localități
cu descoperiri de
topoare
Aiud (r. 1)
Câmpia Turzii (r. 3)
Cicău (r. 4)
Gâmbaș (r. 5)
Lopadea Nouă (r. 7)
Noșlac (r. 8)

Tip 1
1A 1B
1

1
1

Tip
2

Tip 3

1

Tip 4

Tip 5

4A
4B 4C 4D 5A
4A1 4A2

1

1
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Caracter
descoperire

Situri arheologice/
Localități
cu descoperiri de
topoare

Punct militar de
pază
Așezări

Pleși (r. 9)

Descoperiri
întâmplătoare

Tip 1
1A 1B

Iernut (r. 6)
Județul Alba (r. 2)
Râmeț (r. 10)
Sebeș (r. 11)
Simeria Veche (r. 12)
Stănuletele Mare (r.
13)

Tip
2

Tip 3

1
2

Tip 4

Tip 5

4A
4B 4C 4D 5A
4A1 4A2
1

1

1
1

1

8

1
7

1

7

1

1

1

1

Total nr. piese

Total
nr.
5B piese

2

2

1

1

1

1

5

1

2

19

3

8
7
6
Descoperiri întâmplătoare

5

Așezări

4

Puncte de pază

3

Cimitire

2
1
0

Tip 1

Tip 2

Tip 3

Tip 4

Tip 5

Gr. 2 - Tipuri de topoare în funcție de locul de descoperire

Gr. 2 - Tipuri de topoare în funcție de locul de descoperire

Datare și analogii
Pentru înscrierea topoarelor descoperite pe teritoriul Transilvaniei într-o anumită etapă cronolo‑
gică de pe parcursul secolelor VII-VIII, am recurs în primul rând la contextul de descoperire al pieselor,
contexte din care provin o serie de alte artefacte cu putere de datare mai mare. Evident că nu am omis să
folosesc analogiile din domeniu, extrem de utile pentru a confirma datarea propusă de contextul arhe‑
ologic. Sunt două metode care oferă cele mai bune date cronologice, în condițiile în care topoarele, ele
singure, nu sunt un artefact care să ofere certitudini cronologice foarte restrânse.
Cimitirul de la Noșlac este cel mai timpuriu sit arheologic din Transilvania din Evul mediu tim‑
puriu, în care au fost descoperite topoare3. Necropola se încadrează cronologic pe parcursul secolelor
VI–VII. Cele două topoare de tip bardă de dimensiuni mai mari (Tip 5B), provin din două morminte
datate la sfârșitul secolului VI și începutul secolului VII4 (Tab. 3A-B). Tipul 1B/4 de topor, descoperit
3
4

Rusu 1962, p. 269–292; Rusu 1964, p. 32–45.
Dobos 2015, p. 70.
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într-un mormânt din aceiași necropolă de la Noșlac, conform pieselor cu care se asociază (scăriță de șa),
poate fi datat la sfârșitul secolului VII și începutul secolului VIII5 (Tab. 3A-B).
Cronologic urmează cimitirele datate în perioada avară mijlocie (650/670- 710/720)6. Aici se
includ cimitirul de Aiud (Tipul 3), de la Cicău (Tipul 1B/1 și Tipul 3A/2), cel de la Gâmbaș (Tipul 2),
(Tab 3A-B).
O serie de artefacte descoperite în cimitirul avar de la Câmpia Turzii, plasează necropola în peri‑
oada avară târzie7. Acest fapt asigură datarea topoarelor din necropola de la Câmpia Turzii (Tipurile 1A
și 1B/2), în secolul VIII (Tab 3A-B). Tot în secolul VIII datează și toporul de la Lopadea Nouă (Tipul
5A), conform inventarului cu care se asociază 8 (Tab 3A-B).
Toporul de la Iernut/Sfântu Gheorghe (Tipul 3C), a fost găsit într-o locuință, alături de alte piese
din metal (catarame, zăbală, psalie, faleră, vârf de lance), care datează complexul în secolul VIII9 (Tab
3A-B).
Topoarele care provin din Județul Alba, cele de la Râmeț, Pleși, Simeria Veche, Sebeș, Simeria
Veche și Stănuletele Mare, sunt descoperiri întâmplătoare. În acest caz, pentru datarea lor am utilizat o
serie de analogii.
Toporul de la Sebeș (Tipul 3/2) este aproape identic cu cel de Aiud (Tipul 3/1), datat în perioada
avară mijlocie, ceea ce susține o plasare cronologică identică și pentru piesa de la Sebeș (Tab 3A-B).
Topoarele care provin din județul Alba (Tipul 1B/1 și 4A/1), își găsesc foarte bune analogii în
cimitirul de la Cicău (Tip 2B/3 și Tip 4A/2), datat în perioada avară mijlocie, interval cronologic pe care
îl propun și pentru cele două piese din județul Alba (Tab 3A-B).
Topoarele de la Râmeț și Stănuletele Mare (Tip 1B/5), prin comparație cu piesele de același tip
dintr-o zonă adiacentă Podișului Transilvaniei, indică datarea în perioada avară mijlocie și târzie (Tab
3A-B)10.
Toporul de la Pleși (Tip 4B), a fost descoperit alături de un vârf de lance cu lamă îngustă, în formă
de frunză de trestie, specifică mediului avar11. În Voivodina, în Mormântul 3 din cimitirul de la Ardac și
într-un mormânt de la Sapaja, au fost descoperite câte un topor în fiecare dintre cele două situri arheo‑
logice, topoare ce sunt aproape identice cu cel de la Pleși12. Complexul arheologic de la Ardac datează
în prima jumătate sau prima treime a secolului VII, iar mormântul de la Sapaja în a doua jumătate a
secolului VII13.
C-D. Țuțuianu datează toporul de la Simeria Veche (Tip 3D), pe baza corespondențelor formale
ce provin de la Keszthely, sau de la Zagreb/Kruge, Velika Gorica și Morpolača lângă Benkovac, din
Dalmația/Croația, în secolele VII-VIII 14.
Tipul 1 de topor din Transilvania, corespunde tipului „Fokosbalta/Hammer axe type/Topor cu
muchie” în tipologia topoarelor din perioada avară din Bazinul Carpatic, realizată de F. Szücsi 15. Acesta
precizează că prototipurile respectivului tip de topoare se regăsesc în perioada de început a epocii fie‑
rului. Tot el afirmă că topoarele cu muchie sunt piese numeroase/obișnuite în mediul avar, utilizate
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15

Dobos 2015, p. 70–71, fig. 7.
Cosma 2015, p. 254–262.
Téglás 2005, vol. I, p. 31–38, vol. II, 987–988, 26–28 ábra; Cosma 2013a, p. 34; Cosma 2015, p. 254–262.
Cosma et alii 2013, p. 72–74.
Cosma 2013b, p. 100, fig. 68.
Jotov 2004, p. 89, fig. 16/7B; Szücsi 2012, p. 121–137; Szücsi 2013–2014, p. 114–121.
De exemplu: Horedt 1958, p. 68, fig. 9a/12, 71, fig. 10/1, p. 13–15, 77, fig. 14/1–2, p. 14, 82, fig. 17/12; Kovács 1971,
p. 89, fig. 2/3; Sós/Salamon 1995, pl. LXXXI/2; Csiky 2007, p. 309, fig. 2. I/2.a.
Bugarski 2015, p. 131–132, fig. 2, 4.
Bugarski 2015, p. 131–132, fig. 2, 4.
Țuțuianu 2000, p. 451; Milošević 1987, p. 107–126.
Szücsi 2012, p. 122–124, 136–137; Szücsi 2013–2014, p. 122–123, 169.
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însă și în perioadele de timp următoare16. Topoare identice cu cele din tipul 1 din Transilvania au fost
descoperite și la sud de Carpați în Muntenia17.
Din cadrul Tipului 1 din Transilvania merită puțină atenție Tipul 1A și 1B de la Câmpia Turzii. În
Vojvodina, la Ardac în Mormântul nr. 108, de războinic, a fost descoperit un topor cu muchie scurtă18,
identic ca formă cu cele două topoare ce provin din cimitirul de la Câmpia Turzii. Mormântul de la
Ardac, datează în secolul VII, iar mormintele de la Câmpia Turzii în epoca avară târzie. Cele trei piese
(toporul de la Ardac și cele două de la Câmpia Turzii) se individualizează mai ales prin terminația vârfu‑
lui lamei, în cadrul topoarelor cu muchie scurtă din Bazinul Carpatic din secolele VII-VIII.
Tipul 2 de topor din Transilvania (denumit „topor cu muchie înaltă/lungă în formă de tijă”), nece‑
sită unele clarificări. F. Szücsi, deși remarcă tija lungă prezentă la un număr mare de topoare din Bazinul
Carpatic din secolele VII-VIII19, le include în grupa „Fokosbalta/Hammer axe type/Topor cu muchie”,
în care sunt plasate și topoarele cu muchie scurtă de tip ciocan20. De exemplu, toporul de la Gâmbaș a
fost inclus în tipul „Fokosbalta”21.
Trebuie specificat că există diferențe mari în ceea ce privește forma muchiei de tip ciocan și cea
lungă de forma unei tije dreptunghiulare (compară Fig. 2–3). Acest detaliu susține pentru cele din urmă
plasarea lor într-un tip distinct față de topoarele cu muchie scurtă. De altfel, topoarele cu tijă lungă ca
Tipul 2 din Transilvania, formează o grupă aparte în cadrul tipologiei topoarelor descoperite pe teritoriul
Bulgariei, realizată de V. Jotov (Tipul 3A)22. Topoarele cu tijă, interpretate ca tip aparte, sunt și pe terito‑
riul Dalmației, piesele de acolo fiind atribuite mediului avar23. Topoarele cu tijă lungă, din regiunile car‑
pato-nistrean, identice cu cel de la Gâmbaș sunt considerate ca tip aparte în cadrul artefactelor de gen24.
Topoarele de Tipul 3 din Transilvania, prin lama în formă de evantai, dar și prin tija dreptunghiu‑
lară din partea superioară a topoarelor, sunt diferite de topoarele cu muchie scurtă, de tip ciocan. Cele
două topoare de la Aiud și Sebeș ce formează Tipul 3 din Transilvania sunt asemănătoare cu topoarele
care formează Tipul 7A Jotov, prezente pe teritoriul Bulgariei25.
Tipul 4 de topor din Transilvania, este definit de muchia rotundă, prin care se termină partea supe‑
rioară a topoarelor. Gaura de înmănușare este rotundă sau ovală, rotundă în partea superioară. Inexistența
unei muchi, mai lungă sau mai scurtă, pătrată sau dreptunghiulară, individualizează acest tip în cadrul
topoarelor din Transilvania (compară Fig. 2–5). Tipul 4 de topor din Transilvania poate fi inclus în una
dintre variantele tipului „Balta tipus/Axe/Topor” propus pentru descoperirile de topoare din Bazinul
Carpatic26. Se menționează că astfel de topoare își găsesc originile în epoca fierului, că sunt întâlnite pe
întreg teritoriul și pe tot parcursul evoluției Kaganatului avar în Bazinul Carpatic, și că nu reprezintă un
indicator etnic și nici cronologic precis27.
Tipul de topor 4B din Transilvania se regăsește în perioada avară, în cimitire din Vojvodina28. Din
Dalmația/Croația provin analogii pentru Tipul 4D din Transilvania29. Ceea ce trebuie reținut este faptul
că A. Milošević, consideră topoarele cu muchie rotundă de la Zagreb/Kruge, Velika Gorica, Morpolača
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Szücsi 2012, p. 122–124, 136–137; Szücsi 2013–2014, p. 122–123, 141, 169.
Ciupercă, Mirea 2015, p. 168–169, pl. II/2, IV/1.
Bugarski 2015, 1 p. 31, fig. 3.
Szücsi 2012, p. 122–124, fig. 2/1; Szücsi 2013–2014, p. 122, fig. 7.
Szücsi 2013–2014, p. 122–123.
Szücsi 2013–2014, p. 157.
Jotov 2004, p. 89, fig 16, 3/A
Milošević 1987, p. 113, fig. 3/1–2.
Teodor 2003, p. 188, fig. 5.
Jotov 2004, p. 89, fig 16, 7/A.
Szücsi 2012, p. 122–124, 136–137; Szücsi 2013–2014, p. 121–122, 140–141, 168–169. .
Szücsi 2012, p. 122–124, 136–137; Szücsi 2013–2014, p. 121–122, 140–141, 168–169.
Bugarski 2015, p. 131–132, fig. 2, 4.
Milošević 1987, p. 114, fig. 3/3–4.
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lângă Benkovac din Dalmația/Croația, ca fiind piese ce formează un tip aparte în cadrul topoarelor de
luptă din secolele VII-VIII30. Toate variantele topoarelor care formează tipul 4 din Transilvania își găsec
anlogii în secolele VII-VIII în Lituania31 și Rusia32.
Tipul 5 din Transilvania, se include în tipul „Bárd tipus/L-shaped cleaver/Bardă în formă de L” în
tipologia lui F. Szücsi, realizată pentru topoarele din Bazinul Carpatic databile în secolele VII-VIII33. El
afirmă că barda în formă de „L” se regăsește în antichitatea târzie, în lumea romano-germanică. În acea
perioadă topoarele tip bardă aveau dimensiuni mari. Avarii încep să le utilizeze mai intens în perioada
avară mijlocie și în continuare. Însă, în comparație cu perioada romano-germanică topoarele tip bardă
din perioada avară mijlocie și târzie sunt de dimensiuni mai mici34. Aprecierile lui F. Szücsi se verifică în
cazul descoperirilor din Transilvania. La Noșlac, cele două topoare de tip bardă sunt de dimensiuni mari
(r. 8/2–3, Tip 4B, Fig. 6). Respectiva necropolă are o componentă germano-avară35 (Tab 3A-B). Barda
în formă de „L” din cimitirul avar de la Lopadea Nouă, este de dimensiuni mici (r. 7, Tip 5A, Fig. 5), în
comparație cu cele două piese de Noșlac. Situl de la Lopadea Nouă datează în perioada avară târzie36
(Tab. 3A-B).
Barda în formă de L nu este specifică doar mediului avar, ea fiind întâlnită în secolele VII-X și în
alte spații geografice, ca de exemplu teritoriul Bulgariei37. De altfel barda, ca armă, este prezentă în cimi‑
tirele datate în secolul X din Bazinul Carpatic38, sau în spații din Vestul Europei39.
TAB. 3A. Cronologia topoarelor din Transilvania din secolele VII-VIII

Caracter
descoperire

Tipuri de
topoare
Localități

Tip
Tip
1
2
1A 1B

Așezări
Punct militar de
pază
Descoperiri
întâmplătoare

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Aiud
Cicău
Gâmbaș
Câmpia Turzii

Tip
Tip
4
5
4A1 4A2 4B 4C 4D 5A 5B
X

Noșlac
Cimitire

Tip
3

X
X
X

X

X

Lopadea Nouă
Iernut/Sf.
Gherghe
Pleși
Sebeș
Județul Alba
Râmeț
Simeria Veche
Stănuletele
Mare

580625/630/650
6650/670
– 710/720
650/670710/720

X

X

Cronologie

X

X

710/720810/830
Sec. VIII

X
X

X
X

650/670-810/830

X
X

X

Milošević 1987, p. 114, fig. 3/3–4.
Malonaitis 2001, p. 163–183.
Akhmedov / Voronțov 2012, 9–54.
Szücs 2010, p. 124, 136–137; Szücsi 2013–2014, p. 123–125, 141, 169.
Szücs2010, p. 124, 136–137; Szücsi 2013–2014, p. 123–125, 141, 169.
Dobos 2015, p. 59–82.
Cosma et alii 2013, p. 72–74.
Jotov 2004, p. 87, fig 14, 89, fig. 16.
Urduzia 2003, p. 5–7; Dragotă 2015, p. 331–341, pl. I/1–6.
Heindel 1992, p. 38–47.
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TAB. 3B. Cronologia topoarelor din Transilvania din secolele or VII-VIII

Cronologie
Tipuri

580-625/630/650 650/670-710/720

XXXXXXXXX

710/720 - 810/830

XXXXXXXXXXX

Tip 5
XXXXXXXXX
Tip 1B/4
XXXXXXXXX
Tip 1B/1-2
XXXXXXXXX
Tip 2
XXXXXXXXX
Tip 3
XXXXXXXXX
Tip 4A/1-2
XXXXXXXXX
Tip 1A/1-1B/2
XXXXXXXXX
Tip 4C
XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

Tip 4B
XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

Tip 4D
XXXXXXXXX
Tip 1B/5

XXXXXXXXX

Constatări finale. Funcționalitate
Cea mai mare parte a topoarelor din secolele VII-VIII, din Transilvania, au fost găsite în interiorul
unor morminte de războinici, sau provin din descoperiri cu caracter funerar, ori sunt piese ce se asociază
cu alte arme. Această realitate susține plasarea respectivelor artefacte în categoria topoarelor de luptă
(Tab. 4 – 8, Gr. 3–7).
Însă, problema funcționalității topoarelor este încă un subiect de dezbatere în literatura de spe‑
cialitate. Un criteriu important, dacă nu chiar principal, propus spre a fi utilizat în plasarea tipurilor de
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topoare în categoria armelor sau a uneltelor, este dimensiunea acestora. Astfel, topoarele de dimensiuni
mici, sub 15 cm lungime a corpului și cu o greutate mai redusă, sunt incluse în categoria topoare de
luptă40. Se consideră că cele de dimensiuni mari au putut fi utilizate și ca unelte41. Topoarele de dimensi‑
uni „foarte” mici și cu greutate redusă au fost interpretate ca topoare de luptă, utilizate de către trupele de
cavalerie42. Topoarele cu lama îngustă (de până la 3–4 cm lățime), sunt incluse în categoria armelor, la fel
și topoarele cu tijă lungă43. În ceea ce privește interpretarea prezenței topoarelor în cadrul mormintelor
s-au emis teorii referitoare la rolul apotropaic al respectivelor artefacte asupra decedatului44.
În concordanță cu ceea ce reiese din analiza topoarelor din Transilvania, pe care am realizat-o pe
parcursul acestui studiu, consider că dimensiunea topoarelor nu este un criteriu definitoriu și inatacabil
pentru a include un topor în categoria armă sau unealtă. Cred că un mare rol în precizarea utilizării topoa‑
relor o are și forma acestora. Astfel, în ceea ce privește mărimea pieselor, în Transilvania sunt topoare de
dimensiuni diferite, dar cu aceiași formă a corpului (Tip 1A și 1B1–4, Tip 4A1 și 4A2). În morminte de
războinici apar atât topoare cu dimensiuni mari cât și cu dimensiuni mici, ceea ce demonstrează faptul că
dimensiunea topoarelor nu a fost neapărat un criteriu pe care luptătorii avari l-au avut în vedere atunci
când și-au ales toporul ca armă. Mai degrabă forma toporului adaptată să ofere o eficiență cât mai mare în
luptă, a fost cea care a contat în definirea toporului de luptă, iar în funcție de rolul războinicilor în lupte
a fost importantă și greutatea toporului. Un bun exemplu în acest sens sunt piesele care formează Tipul
2–3 din Transilvania (Topoare cu tijă). Sunt topoare care au ambele capete ce pot fi utilizate în luptă
(tăiere în cazul lamei, lovire și spargere a armurii în cazul tijei). Pot fi considerate arme utilizate de către
cavalerie.
În categoria armelor se înscriu și topoarele cu muchie rotundă – Tipul 4 din Transilvania. Au
dimensiuni și mari, și mici. Au lama îngustă cu lățimea tăișului de până la 4 cm. Lipsa unui capăt reliefat
deasupra găurii de înmănușare, este un argument în defavoarea utilizării respectivului tip de topor ca
unealtă utilizată în gospodărie (ca de exemplu folosirea lui pe post de ciocan/de lovire cu muchia45).
Forma arcuită a topoarelor din această grupă se pretează însă foarte bine la lovirea și tăierea inamicului
în luptă. Această formă de topor poate fi considerat cel mai reprezentativ prototip de topor de luptă din
secolele VII-VIII din Europa. Topoarele de dimensiuni mici (Tipul 4A/1 – Tip 4A/2), pot fi interpretate
ca arme utilizate de trupele de cavalerie, iar topoarele de dimensiuni mai mari din această categorie, pre‑
cum este cel de la Simeria Veche (Tip 4D), pot fi catalogate ca arme utilizate de către cetele de infanterie.
Tipul 4 de topoare din Transilvania, oferă analogii referitoare la forma lamei, topoarelor care for‑
mează variantele 1B/1, 3–4 din Transilvania. Analogia respectivă, combinată cu faptul că topoarele din
Tipul 1B/1, 3–4 din Transilvania, au fost descoperite în morminte, include forma respectivă de artefact
în rândul topoarelor de luptă. În aceiași categorie se includ și Topoarele 1A și 1B/2 din mormintele de la
Câmpia Turzii. Barda de dimensiuni mici de la Lopadea Nouă este și ea o armă utilizată de războinicii avari.
Pot fi considerate în primul rând unelte și apoi utilizate și ca arme topoarele care formează Tipul
1B/5. Sunt topoare masive, cu lame evazate și muchii înalte, ce se pretează la utilizarea lor pentru diferite
munci în gospodărie. Cele două topoare de tip bardă, de dimensiuni mari, de la Noșlac pot fi interpretate
atât ca unelte cât și ca arme46.
40

41

42
43
44
45

46

Vezi spre exemplu: Kirpičnikov 1966, p. 27–28; Jotov 2004, p. 206; Akhmedov/ Vorontsov 2012, p. 17; Szücsi 2013–
2014, 140–141, 168–169.
Vezi spre exemplu: Kirpičnikov 1966, p. 27–28; Jotov 2004, 206; Akhmedov/ Vorontsov 2012, p. 17; Szücsi 2013–2014,
p. 140–141, 168–169.
Jotov 2004, p. 206.
Milošević 1987, p. 107–127; Jotov 2004, p. 206; Szücsi 2013–2014, p. 140–141, 168.
Szücsi 2013–2014, p. 138–139 .
Pentru astfel de activități erau instrumente speciale ca de exemplu „Barosu”, cu ambele capete plate special create pentru
ciocănit/lovit: vezi spre exemplu Nania 1969, p. 122, 3/2–2a.
Vezi de exemplu: Heindel 1992, p. 39–47.
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Cu excepția celor două morminte de la Noșlac care pot fi puse pe seama unor gepizi, toate celelalte
descoperiri funerare din Transilvania, care au avut ca inventar și topoare, au aparținut avarilor. Prezența
respectivelor topoare în mormintele avarilor din Transilvania atestă în primul rând statutul de războinic
al persoanei respective. Al treilea mormânt de la Noșlac, cel de la Gâmbaș și cele două de la Cicău, care
au conținut și topoare, au aparținut unor războinici înmormântați cu cal. Cele de mai sus sunt singurele
exemple din Transilvania referitoare la asocierea în mormânt a topoarelor cu schelete de cai în morminte
de războinici. În cimitirul de la Câmpia Turzii, doar unul dintre cele două topoare a fost descoperit într-un
mormânt care a conținut arme și piese de harnașament, inventar ce atribuie sepultura unui războinic avar.
Se poate deci afirma că în Transilvania, conform actualului stadiu al cercetării, topoarele apar doar
în morminte de războinici. Astfel, prezența lor în mormintele din Transilvania, din secolele 7–8, poate
fi interpretată ca un simbol al statutului social al decedatului în comunitate, în cazul de față acela de răz‑
boinic47. O discuție mai amplă despre prezența topoarelor și în alte tipuri de mormite în funcție de sex,
ca de exemplu morminte de copii și semnificația lor în astfel de morminte, este prematură pentru spațiul
Transilvaniei din perioada avară în actualul stadiu al cercetării48
În continuarea a ceea ce am prezentat mai sus trebuie precizat și faptul că topoarele ce provin din
cimitire sunt puține în comparație cu numărul de descoperiri funerare de pe teritoriul Transilvaniei49.
Descoperirile funerare ale avarilor din Podișul Transilvaniei nu sunt nici ele foarte multe, dar și așa, numă‑
rul topoarelor este foarte mic în comparație cu cimitirele sau mormintele atestate pe teritoriul Transilvaniei,
atât per ansamblu cât și la nivelul fiecărei necropole în parte. De pildă, sunt cimitire avare cu mai multe
morminte de războinici, precum cele de la Gâmbaș (15 Morminte), în care a fost descoperit un singur topor.
La Teiuș, niciunul dintre cele peste 60 de morminte nu a avut ca inventar funerar toporul. În aceste condiții
intervine întrebarea, firească de altfel, referitoare la importanța toporului în panoplia de arme a războinicilor
avari din Transilvania. Din păcate însă, la această întrebare, răspunsul nu poate fi formulat categoric în acest
moment al cercetării, încă deficitară în cea ce privește studierea secolele VII-VIII din Transilvania.
TAB. 4 - Repartiția topoarelor din Tipul 1 în funcție de caracterul sitului în care au fost descoperite
Caracter
descoperire

Tipologie
Localități
Câmpia Turzii (r. 3.1)
Cimitire
Cicău (r. 4.2)
Noșlac (r. 8.1)
Descoperiri
Județul Alba (r. 2.2)
întâmplătoare Râmeț (r. 10.1-2)
Stănuletele Mare (r. 13)

Tip 1A

Tip 1B

1
0
0

1
1
1
1
2
1

1
0

Nr.
Nr.
Total nr.
cimitire localități
piese

3

3

4

4

3

4

TAB. 5 - Repartiția topoarelor din Tipul 2 în funcție de caracterul sitului în care au fost descoperite
Cimitire
Gâmbaș (r. 5)

Tip 2
1

Nr. cimitire
1

Total nr. piese
1

TAB. 6 - Repartiția topoarelor din Tipul 2 în funcție de caracterul sitului în care au fost descoperite
Caracter
descoperire
Cimitire
Descoperiri
întâmplătoare
47

48
49

Tipologie
Localități
Aiud (r. 1)
Sebeș (r. 11)

Tip 3
1
1

Nr.
cimitire
1
0

Nr. descoperiri
întâmplătoare
0
1

Total nr. piese
2

Pentru interpretarea prezenței armelor in mormintele avare vezi de exemplu: Csiky 2007a, p. 305–323; Csiky 2009
http://doktori.btk.elte.hu/hist/csikygergely/diss.pdf
Vezi pentru astfel de probleme de exemplu: Zábojník 2015, p. 277–291.
Cosma 2015, p. 254–262.
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TAB. 7 - Repartiția topoarelor din Tipul 4 în funcție de caracterul sitului în care au fost descoperite
Caracter
descoperire

Tipologie

Localități
Cimitire
Cicău (r. 4.1)
Punct militar Pleși (r. 9)
de pază
Așezări
Iernut (r. 6)
Descoperiri Județul Alba
întâmplă‑
(r. 2.1)
toare
Simeria Veche (r. 12)

Tip 4A
Tip Tip Tip
Nr.
Nr.
Nr.
Nr. descopeTip Tip 4B 4C 4D cimitire Punct Așezări riri întâmmilitar
plătoare
4A1 4A2
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1

0
0

0
0

1
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

2

2

TAB. 8 - Repartiția topoarelor din Tipul 5 în funcție de caracterul sitului în care au fost descoperite
Cimitire
Lopadea Nouă (r. 7)
Noșlac (r. 8.2-3)

5A
1
0

5B
0
2

Nr. cimitire
2

Total nr. piese
3

7
6
5
4
Descoperiri întâmplătoare

3

Cimitire

2
1
0
tip 1A

tip 1B

Gr. 3 - Topoare de tip 1 în funcție de locul descoperirii

Gr. 3 - Topoare de tip 1 în funcție de locul descoperirii
1
0,9
0,8
0,7
0,6
Cimitire

0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

Tip 2

Gr. 4 - Topoare de tip 2 în funcție de locul descoperirii

Gr. 4 - Topoare de tip 2 în funcție de locul descoperirii
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2
1,8
1,6
1,4
1,2

Descoperiri întâmplătoare

1

Cimitire

0,8
0,6
0,4
0,2
0

Tip 3

Gr. 5 - Topoare de tip 3 în funcție de locul descoperirii
Gr. 5 - Topoare de tip 3 în funcție de locul descoperirii
1
0,9
0,8
0,7
0,6

Descoperiri întâmplătoare

0,5

Așezări

0,4

Puncte de pază

0,3

Cimitire

0,2
0,1
0

Tip 4
/A1

Tip 4
/A2

Tip 4 B

Tip 4 C

Tip 4 D

Gr. 6 - Topoare de tip 4 în funcție de locul descoperirii
Gr. 6 - Topoare de tip 4 în funcție de locul descoperirii
2
1,8
1,6
1,4
1,2
Cimitire

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

Tip 5 A

Tip 5 B

Gr. 7 - Topoare de tip 5 în funcție de locul descoperirii
Gr. 7 - Topoare de tip 5 în funcție de locul descoperirii
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O dezbatere referitoare la interpretarea topoarelor în funcție de utilizarea lor, nu poate fi încheiată,
fără a lua în discuție depozitele de obiecte din fier contemporane topoarelor descoperite în morminte.
Comparația dintre topoarele din morminte cu cele găsite în depozitele de unelte (dacă ele au conținut și
topoare), pot oferii informații importante referitoare la stabilirea unor forme de topoare specifice unui
anumit mediu social (armată sau meșteri de diferite specialități).
Din păcate, în Transilvania nu a fost descoperit până acum nici un depozit de unelte și arme care să
permită comparația precizată mai sus. De asemenea, mai trebuie menționat și faptul că în nici una dintre
așezările investigate arheologic de pe teritoriul Transilvaniei, datate în secolele VII-VIII, cu excepția celei
de la Iernut/Sfântu Gheorghe, și probabil Hărman50 nu au fost găsite topoare51.
În teritoriile extracarpatice ale României au fost descoperite o serie de depozite de unelte și
arme52. Din cadrul celor 9 depozite de artefacte din metal, topoare sunt prezente doar în trei dintre ele:
Bârlogu (jud. Argeș), Curcani (jud. Călărași), Dragosloveni (jud. Vrancea)53. Complexele arheologice
precizate mai sus datează în secolele IX sau X54, deci inutilizabile ca analogii temporale pentru topoarele
din Transilvania încadrate în secolele VII-VIII. Totuși, chiar dacă depozitele datează dintr-o perioadă de
timp ulterioară celei în care se înscriu topoarele din Transilvania, se pot face câteva observații legate strict
de problematica dezbătută acest studiu. Din punct de vedere tipologic doar trei artefacte din respectivele
depozite se regăsesc printre topoarele din Transilvania datate în secolele VII-VIII. Este vorba despre două
topoare descoperite la Bârlogu, unul cu lama îngustă, arcuită și tăișul evazat, asemănător cu Tipul 1B din
Transilvania, iar cel de-al doilea un topor de tip bardă asemănător Tipului 5 de topor din Transilvania55.
Cel de-al treilea, care se afla printre obiectele din depozitul de la Dragosloveni, are dimensiuni și o formă
relativ asemănătoare cu Tipul 3 din Transilvania56. În depozitele respective au fost descoperite o serie
de tipuri de piese, de la obiecte utilizate în agricultură, în fierărie, până la arme de diferite genuri. Faptul
că în depozite au fost depuse și topoare, nu presupune automat că ele au aparținut unui meșter tâmplar,
de exemplu, sau constructor de locuințe. De altfel, nici prezența uneltelor agricole în depozite, nu pre‑
supune că ele au aparținut unui agricultor. Respectivele depozite au fost interpretate ca și acumulări de
metal, cu o semnificație socială, posesorul fiind considerat o persoană foarte importantă în societatea
Evului Mediu timpuriu din teritoriile de la Est și Sud de Carpați57. Prezența topoarelor în depozitele
de artefacte din metal descoperite în aria extracarpatică a României, nu pot fi considerate în nici un caz
unelte. De altfel și cei care au publicat piesele din depozitele de artefacte din metal, precizate mai sus,
precum și cei care au studiat în ansamblu fenomenul respectivelor depozite de obiecte, au interpretat
topoarele drept „topoare de luptă”58. Prezența celor din urmă în acumulările de metal, a armamentului
în general, a sporit importanța socială a celui care a deținut respectivul „tezaur” din fier59. Mai precizez
și faptul că și topoarele descoperite în spațiul carpato-nistrean60, ori în Muntenia,61 în diferite contexte
arheologice, asemănătoare cu cele din Transilvania, dar datate în secolele VIII-XI, au fost interpretate tot
ca arme, utilizate de războinicii formațiunilor militare din respectivul teritoriu.
50
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Informație inutilizabilă: Alexandru, Pop, Marcu 1973, p. 246.
Pentru verificare vezi o serie de așezări descoperite pe teritoriul Transilvaniei datate în secolele VI-IX: Szekely 1962,
p. 46–58; Szekely 1969, p. 7–22; Szekely 1974, p. 55–57; Szekely 1974–1975 a, p. 35–55; Szekely 1974–1975 b,
p. 57–61;Szekely 1975, p. 71–79; Szekely 1976, p. 117–123; Szekely 1988, p. 169–198; Szekely 1992, p. 245–306.
Canache/Curta 1994, p. 179–221.
Canache/Curta 1994, p. 199–203.
Canache/Curta 1994, p. 199–203.
Nania 1969, p. 122, fig. 3/1–1a, 3/3a.
Comșa/Constantinescu 1969, p. 432, nr. 3, fig. 5/9.
Canache/Curta 1994, p. 193–198.
Nania 1969, p. 122, fig. 3/1–1a; Comșa/Constantinescu 1969, p. 432; Canache/Curta 1994, p. 190–192.
Canache/Curta 1994, p. 194–198.
Teodor 2003, p. 191.
Ciupercă/ Mirea 2015, p. 167–178.
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În ceea ce privește strict subiectul abordat în acest studiu, se poate afirma că din punct de vedere
cronologic cele două topoare de la Bârlogu, și cel de la Dragosloveni asemănătoare cu cele din Transilvania
(Tip 1B, Tip 3, Tip 5), dovedesc doar faptul că respectivele forme de topoare au fost arme eficiente, ceea
ce a făcut ca forma lor să fie perpetuată și în secolul X, fenomen consemnat deja în paginile anterioare.
În finalul acestor scurte precizări referitoarele la prezența topoarelor în cadrul depozitelor de
obiecte din fier, menționez și faptul că J. Henning în cartea sa dedicată uneltelor din Europa de Est, din
primul mileniu creștin, nu prezintă/nu discută, nici o formă de topor care să fi fost utilizat ca și unealtă62.
Nu există deci date pentru o analiză comparativă între topoarele descoperite în morminte, și dife‑
rite forme de topoare presupus a fi fost utilizate doar ca unelte de către meșterii tâmplari sau de cei care
construiau casele din lemn în Evul Mediu timpuriu, demers a cărui finalitate să ofere certitudini referi‑
toare la plasarea topoarelor numai în categoria armelor sau numai a uneltelor.
Evident că este foarte greu de
precizat exact forma unui topor utilizat Variante de Topoare de luptă din Transilvania din secolele VII-VIII
Tip 4
doar în luptă, în comparație cu forma Tip 1
unui topor utilizat doar ca unealtă.
Totuși, toporul cu lama îngustă, arcu‑
ită și evazată la tăiș, poate fi conside‑
rat un prototip al topoarelor de luptă
din Europa în Evul Mediu timpuriu.
Această formă de topoare, de dimensi‑
uni și mici și mari, utilizate de război‑ Tip 2
Tip 5
nicii din secolele VII-VIII, din Europa
central-sud-estică, au fost preluate din
perioadele mai vechi, forma lor perpe‑ Tip 3
tuându-se în secolele IX-XI și chiar mai
mult63 (Fig. 7).
Întreaga discuție referitoare la
topoarele din Transilvania databile
Topoare din Transilvania secolelor VII-VIII utilizate primordial ca unelte,
în secolele VII-VIII, pe care am dez‑
voltat-o pe parcursul acestui demers, dar și ca arme
Tip 1B/5
este bazată pe informațiile arheologice
din Podișul Transilvaniei publicate în
diverse reviste de specialitate. Sunt
sigur că viitoarele cercetări arheologice,
care pot să ducă inclusiv la descoperi‑ Fig. 7 - Tipuri
de topoare
de de
luptă
utilizate și ca
Fig. 7. Tipuri
de topoare
luptășișitopoare
topoare utilizate
rea de noi topoare, sau piesele păstrate
și ca unelte din sec. VII-VIII din Transilvania
unelte din sec.
VII-VIII din Transilvania
„la naftalină” prin depozitele muzeelor
de istorie din Transilvania, ce ar trebui publicate cât mai repede, vor avea un rol important în continuarea
dezbaterii referitoare la topoarele de pe teritoriul Transilvaniei din perioada Evului Mediu timpuriu.

62
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Henning 1987.
Heindel 1992, 17–47.
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Repertoriul descoperirilor
1. Aiud (jud. Alba) – Şcoala de viticultură
1. Topor din fier cu muchie lungă în formă de tijă (Pl. 1/1). Lamă dreptunghiulară în profil. Lama este
subțiată și evazată spre tăiș sub formă de evantai. Gaura de înmănuşare este ovală, cu marginile lăţite de
forma unor proeminenţe arcuite. Muchie lungă în formă de tijă pătrată. L = 13,4 cm; lmaximă lamă = 3,8 cm;
Dgăurii de înmănuşare = 2,5X2 cm; Îmuchie/tijă = 2,6 cm; Gr = 190 g. A. Datare: 650/670 – 710/720. B. Descoperire
întâmplătoare/Caracter funerar: foarte probabil provine din unul din mormintele distruse ale cimitiru‑
lui avar din punctul Aiud – Şcoala de viticultură. C. Bibliografie: Horedt 1958, p. 92, fig. 17/7. D. MIA,
inv. nr. 5453.
2. Alba (județ)
1. Topor din fier cu muchie rotundă (Pl. 1/2). Lamă dreptunghiulară în profil. Lamă arcuită, subțiată
și evazată spre tăiş. Gaura de înmănuşare este circulară. L = 13,5 cm; lmaximă lamă = 3 cm; Dgăură înmănuşare =
2,2X2,5 cm. A. Datare: 650/670–710/720. B. Descoperire întâmplătoare. C. Inedit. D. MNUAI, inv.
nr. F. 847.
2. Topor din fier cu muchie dreptunghiulară (Pl. 1/3). Lamă dreptunghiulară în profil. Lama este arcu‑
ită, subțiată și evazată treptat spre vârf. Gaura de înmănușare este ovoidală. Muchie scurtă, dreptunghiu‑
lară. L = 17,5 cm; lmaximă lamă = 4,2 cm; Dgaură de înmănușare = 2,5X2,8 cm; Îmuchie = 1,4 cm. A. Datare: 650/670–
710/720. B. Descoperire întâmplătoare. C. Inedit. D. MNUAI, inv. nr. F. 864.
3. Câmpia Turzii (jud. Cluj) – Terenul lui dr. Miklós Betegh
1. Topor din fier cu muchie dreptunghiulară (Pl. 2/1). Lamă dreptunghiulară în profil. Lama este dreaptă.
Este subțiată și evazată doar în zona vârfului. Gaura de înmănuşare este circulară. Muchie scurtă, drept‑
unghiulară. L = 11,5 cm; lmaximă lamă = 3,5 cm; Dgaură de înmănușare = 2,2 × 2,4 cm; Îmuchie = 1 cm. Descriere și desen
după Téglás 2005. A. Datare: 710/720–810/830. B. Cimitir/Mormântul 1 (M./1912). C. Bibliografie:
Téglás 2005, vol. I, p. 33, 48/51c/1. ábra, vol. II 988, 28 ábra. D. Muzeul Naţional Maghiar, Budapesta.
2. Topor din fier cu muchie dreptunghiulară (Pl. 2/2). Lamă dreptunghiulară în profil. Lama este dreaptă.
Este subțiată și evazată doar în zona vârfului. Gaura de înmănușare este circulară. Muchia scurtă, drept‑
unghiulară. L = 17 cm; lmaximă lamă = 4,5 cm; Dgaură de înmănuşare = 1,8X2,2 cm; Îmuchie = 2 cm. Descriere și desen
după Téglás 2005. A. Datare: 710/720–810/830. B. Cimitir. Mormântul 2 (M./1912). C. Bibliografie:
Horedt 1958, p. 94, fig. 11/6; Téglás 2005, vol. I, 33, p. 48/51c/2. ábra, vol. II, 988, 28 ábra. D. Muzeul
Naţional Maghiar, Budapesta.
4. Cicău (jud. Alba)
1. Topor din fier cu muchie rotundă (Pl. 3/1). Lamă dreptunghiulară în profil. Lamă arcuită, subţiată
şi evazată spre tăiş. Gaura de înmănuşare este circulară: L = 18,5 cm; lmaximă lamă= 4,2 cm; Dgăurii de înmănuşare
= 2,2X2,9 cm. A. Datare: 650/670–710/720. B. Cimitir/Mormântul 1/Războinic. Găsit lângă mâna
dreaptă. C. Bibliografie: Winkler/Takacs/Păiuş 1977, 270, fig. 3/7. D. MNITCN.
2. Topor din fier cu muchie dreptunghiulară (Pl. 3/2). Lamă dreptunghiulară în profil. Lamă arcuită,
subțiată şi evazată spre tăiş. Gaura de înmănuşare este hexagonală, cu marginile lăţite sub forma unor
aripi ascuţite. În orificiu se mai păstra în momentul descoperirii un fragment din lemnul cozii. Muchia
este scurtă, dreptunghiulară. L = 20,8 cm; lmaximă lamă = 4,2 cm; Dgaură de înmănuşare = 3,2X2,4 cm; Îmuchie = 1,5 cm.
A. Datare: 650/670–710/720. B. Cimitir/Mormântul 3/Războinic. Găsit în stânga scheletului uman,
lângă craniul calului. C. Bibliografie: Winkler/Takacs/Păiuş 1977, p. 270, fig. 4/2, pl. I/2. D. MNITCN
V. 32 832.
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5. Gâmbaş (jud. Alba) – Măguricea
1. Topor din fier cu muchie lungă în forma de tijă (Pl. 2/3). Lamă dreptunghiulară în profil. Lama este
arcuită, subțiată şi evazată spre tăiş. Gaura de înmănuşare este circulară, cu marginile lăţite, rupte, dar
probabil erau de forma unor aripi ascuţite. Muchie lungă, în formă de tijă pătrată cu capăt piramidal. L
= 23 cm; lmaximă lamă = 5,5 cm; Dgaură de înmănușare = 3X2,2 cm; Îmuchie/tijă = 7 cm. A. Datare: 650/670–710/720.
B. Cimitir/Mormântul 1–1911/Războinic. C. Bibliografie: Bodrogi 1913, p. 22–24, 2 ábra./2; Horedt
1958, p. 96, fig. 9a/3. D. MIA, inv. nr. 5160.
6. Iernut/Sfântu Gherhe (jud. Mureş) – Pe Șes
1. Topor din fier, fragmentar (Pl. 4/2). S-a păstrat doar lama. Lamă dreptunghiulară în profil. Spre tăiș
lama se subțiază și este puternic evazată, cu latura inferioară arcuită mai accentuat decât cea superioară.
Llamă păstrată = 14,5 cm; lmaximă lamă = 7 cm. A. Datare: Sec. VIII. B. Așezare/Locuință. C. Cosma 2013b,
p. 100, IV.B.1.2.1, Fig. 8/4. D. IAIACN.
7. Lopadea Nouă (jud. Alba) – Árok/Şanţuri
1. Bardă din fier cu muchie dreptunghiulară (Pl. 4/1). Tijă dreaptă, dreptunghiulară în profil. La capătul
tijei se desfășoară o lamă lată, alungită mai mult doar de o parte a tijei. Celălalt capăt al lamei este scurt și
deteriorat. Gaura de înmănuşare este ovală şi dispune la mijloc de prelungiri cu capetele rotunjite, foarte
deteriorate. Muchia este scurtă, dreptunghiulară. L = 12,5 cm; Lpăstrată a lameii = 8 cm; llamei păstrată = 2,8 cm;
lmaximă tijă = 2 cm; Dgăură de înmănuşare = 2,5X2,2 cm; Îmuchie = 1,5 cm; Gr. = 140 g. A. Datare: 710/720–810/830.
B. Cimitir/Săpături arheologice. C. Bibliografie: Bodrogi 1913, p. 25–27, 6. ábra./4; Horedt 1958,
p. 101, fig. 18/4. D. MIA, nr. inv. 4964.
8. Noșlac (jud. Alba) – Grădina lui Hărăstășan
1. Topor din fier cu muchie dreptunghiulară (Pl. 5/1). Lamă dreptunghiulară în profil. Lamă arcuită,
subțiată şi evazată spre tăiş. Gaura de înmănuşare este hexagonală, cu marginile lăţite sub formă de
aripi ascuţite. Muchia este scurtă, dreptunghiulară. Fără dimensiuni. A. Datare: 650/670–710/720.
B. Cimitir/Mormântul 11 redenumit M 12 (mormânt de cal). C. Bibliografie: Rusu 1962, p. 274, 277,
fig. 4/8; Rusu 1964, p. 37, fig. 3/8; Dobos 2015, p. 70–71, fig. 7/1. D. MIA, neidentificat.
2. Bardă din fier cu muchie dreptunghiulară (Pl. 5/2). Tijă dreaptă, dreptunghiulară în profil. La capătul
tijei se desfășoară o lamă lată, alungită mai mult doar de o parte a tijei. Celălalt capăt al lamei este scurt
și rotunjit. Gaura de înmănuşare este ovală şi dispune la mijloc de prelungiri cu capetele rotunjite, foarte
deteriorate. Muchia este scurtă. Partea superioară a muchiei este mult lățită și are o formă dreptunghiu‑
lară. L = 18,50 cm; Ltăişului = 13,2 cm; Ltijei = 7 cm; lmaximă lamă = 5,5 cm; Dgăurii de înmănuşare = 3,7X2,5 cm; Îmuchie
= 1,5 cm; Gr = 650 g. A. Datare: 580–630/650. B. Cimitir/Mormântul 87/Bărbat. C. Inedit: Arhivă
M. Rusu IAIACN; Mențiuni: Dobos 2015, p. 70. D. MNITCN, inv. nr. V 1428.
3. Bardă din fier. Cel mai probabil asemănătoare cu piesa descrisă la nr. 2. A. Datare: 580–630/650.
B. Cimitir/Mormântul 101/Mormânt dublu: doi (2) bărbați. C. Inedit: Arhivă M. Rusu IAIACN;
Mențiuni: Dobos 2015, p. 70. D. Loc de păstrare neidentificat.
9. Pleși (jud. Alba) – Vârful crucilor
1. Topor din fier cu muchie rotundă (Pl. 6/1). Lamă dreptunghiulară în profil. Spre tăiș lama se subțiază
și este evazată, cu latura inferioară arcuită mai accentuat decât cea superioară. Gaura de înmănuşare este
de dimensiuni mari și are o formă ovală. L = 15,2 cm; lmaximă lamă = 5,5 cm; Dgăurii de înmănuşare = 4,2X2,2 cm; Gr
= 505 g. A. Datare: 650/670–810/830. B. Punct militar de pază, de observație/Cercetări de suprafață:
descoperit la – 0,20 sub glia de iarbă. C. Inedit (mulțumesc pe această cale domnului Radu Totoianu,
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muzeograf la Muzeul Municipal Ioan Raica Sebeș, autorul descoperirii, care mi-a pus la dispoziție
informații și piesa spre a fi publicată). D. MMIRS, nr. inv. 6505.
10. Râmeţ (jud. Alba) – La Cruce
1. Topor din fier cu muchie dreptunghiulară (Pl. 7/1). Lamă dreptunghiulară în profil. Lama este arcuită,
subțiată şi evazată spre tăiş. Gaura de înmănuşare este ovoidală, cu marginile lăţite sub forma unor aripi
ascuţite, una dintre acestea este ruptă. Muchie lungă, dreptunghiulară. L = 18,2 cm; lmaximă lamă = 5 cm;
Dgaură de înmănuşare = 2,9X 2,3 cm; Îmuchie = 3 cm; Gr = 426 g. A. Datare: 650/670–810/830. B. Descoperire
întâmplătoare. C. Bibliografie: Horedt 1958, p. 102, fig. 18/10. D. MIA, nr. inv. 861.
2. Topor din fier cu muchie dreptunghiulară (Pl. 7/2). Lamă dreptunghiulară în profil. Lama este arcu‑
ită, subțiată şi evazată spre tăiş. Gaura de înmănuşare este ovoidală, cu marginile lăţite sub forma unor
aripi ascuţite. Muchia este lungă. Este arcuită și are o formă dreptunghiulară în partea superioară, cu
marginile arcuite. L = 18,5 cm; lmaximă lamă = 5,5 cm; Dgaură de înmănuşare = 3X2,5 cm; Îmuchie =2,8 cm; Gr = 592g.
A. Datare: 650/670–810/830. B. Descoperire întâmplătoare. C. Bibliografie: Horedt 1958, p. 102,
fig. 17/5. D. MIA, nr. inv. 859.
11. Sebeş (jud. Alba) – fără loc de descoperire
1. Topor de fier cu muchie lungă în forma tijă (Pl. 8/1). Lamă dreptunghiulară în profil. Lama este
arcuită, ascuţită şi evazată spre tăiş sub formă de evantai. Gaura de înmănuşare este ovală, cu marginile
foarte late, rotunjite. Muchie lungă, în formă de tijă. Este arcuită și se termină într-un capăt dreptun‑
ghiular cu laturile bine marcate. L = 13,2 cm; lmaximă lamă = 4,2 cm; Dgăurii de înmănuşare = 1,6X2,1 cm; Îmuchiei/tijei
= 2,8 cm. A. Datare: 650/670–710/720. B. Descoperire întâmplătoare. C. Bibliografie: Horedt 1958,
p. 103, fig. 17/8. D. MOS, nr. inv. A 259/90.
12. Simeria Veche (jud. Hunedoara) – balastieră pe râul Strei lângă Simeria Veche
1. Topor din fier cu muchie rotundă (Pl. 8/2). Lamă dreptunghiulară în profil. Lamă arcuită, subţiată şi
evazată spre tăiș, mai accentuat pe latura inferioară a lamei. Partea superioară în care se găsește și gaura
de înmănușare, are forma unui trapez, și dispune de două caneluri orizontale. Gaura de înmănuşare este
circulară. L = 25,8 cm; lmaximă lamă = 5,6 cm; Dpărții superioare = 4,1X8,5 cm; Dgăurii de înmănuşare = 3,1X3,3 cm; Gr =
1260 g. B. Datare: 650/670–810/830. A. Descoperire întâmplătoare. C. Bibliografie: Țuțuianu 2000,
p. 449–452. D. Colecție particulară Simeria Veche.
13. Muntele Stănuletele Mare (Munții Retezat) – Custuri
1. Topor din fier cu muchie dreptunghiulară (Pl. 6/2). Lamă dreptunghiulară în profil. Lamă arcuită,
subțiată şi evazată spre tăiş. Gaura de înmănuşare este circulară, cu marginile lăţite de forma unor aripi
rotunjite. Muchia este scurtă. Este arcuită și are o formă dreptunghiulară în partea superioară, care și ea
are marginile arcuite. L = 18,2 cm; lmaximă lamă = 6,2 cm; Dgaură înmănușare = 2,4X2,7 cm; Îmuchie = 1,9 cm; Gr =
1260 g. A. Datare: 650/670–810/830. B. Descoperire întâmplătoare. C. Bibliografie: Mențiuni: Berciu/
Popa 1963, 155, nr. 3, fig. 2/9, 3/19. D. MMIRS, inv. nr. M. 1924/IST. 1376.
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Pl. 1 – 1 Aiud; 2–3. Județul Alba.
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Pl. 2 – 1–2 Câmpia Turzii; 3. Gâmbaș.
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Pl. 3 – 1–2 Cicău.
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Pl. 4 – 1. Lopadea Nouă; 2 Sfântu Gherghe.
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Pl. 5 – 1–2 Noșlac.
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Pl. 6 – 1 Pleși; 2 Stănuletele Mare.
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Pl. 7 – 1–2 Râmeți.
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Pl. 8 – 1 Sebeș; 2 Simeria Veche.

— 390 —
https://biblioteca-digitala.ro

VESTIGII DIN EPOCA AVARĂ DESCOPERITE
LA NUȘFALĂU „CORLATE” (JUD. SĂLAJ)
DAN BĂCUEȚ-CRIȘAN

AVAR AGE VESTIGES DISCOVERED AT NUȘFALĂU “CORLATE” (SĂLAJ COUNTY)
ABSTRACT: The artifacts presented in this paper were
discovered in the „Corlate” area of the modern town of
Nușfalău, to the north-east of the village, on the left side
of the Corlate Valley. In 2010 the owners of a private bed
and breakfast situated in this location wanted to extend
their investment to the right side of a stream in the Corlate
Valley; thus, archaeological surveys were carried out.
These surveys, in several areas (marked with the letters
A, B, C, D, F, see figure 4) situated around the original
complex (the B&B and two fishing pools), resulted in the
discovery of pottery fragments and nine metallic artifacts
(8 made out of bronze, and 1 made out of iron). The artifacts discovered at this site can be placed within a rather
broad chronological framework (7th century/ 2nd half of
the 7th century – early/first half of the 9th century); thus,
throughout the middle horizon (670–710/720) and later
horizon (710/720–810/830) of the Avar Khaganate.
Unfortunately, there is no clear information or pieces of
evidence regarding the exact character of the settlement
of Nușfalău “Corlate” (1. Cemetery, 2. Settlement, 3.
Cemetery and Settlement). This image would definitely
change if a full archaeological investigation was carried
out, potentially revealing more information about this site.
KEYWORDS: vestiges, pottery, surface researches, Avar
Age, metallic artifacts.

REZUMAT: Artefactele pe care le prezentăm în aceste rânduri au fost descoperite în hotarul localității Nușfalău,
în zona numită „Corlate”, zonă situată la nord-est de
localitate, pe partea stângă a văii Corlate. În anul 2010
proprietarii pensiunii situată în această locație pe partea
dreaptă a unui afluent al văii Corlate au dorit extinderea
suprafeței investiției fapt ce a impus efectuarea unor cercetări de suprafață pentru a verifica dacă există vestigii arheologice în zonă. În urma acestor cercetări de suprafață, în
mai multe zone (notate cu literele A, B, C, D, F, vezi fig. 4)
situate în jurul investiției deja finalizate (pensiunea și cele
2 bazine de pescuit) au fost descoperite fragmente ceramice
și 9 artefacte metalice (8 din bronz și 1 din fier). Artefactele
descoperite aici sunt plasabile într-un segment cronologic
destul de larg (sec. VII/a doua jumătate asec. VII – începutul sec. IX/prima jumătate), adică pe parcursul orizontului mijlociu (670–710/720 și târziu (710/720–
810/830) al Epocii Avare. Date clare privind caracterul
sitului (1. cimitir, 2. așezare, 3. cimitir și așezare) de la
Nușfalău „Corlate” nu vom putea avea decât în urma unor
săpături arheologice care să completeze puținele informații
de care dispunem acum despre acest obiectiv.
CUVINTE-CHEIE: vestigii, ceramică, cercetări
suprafață, Epoca Avară, artefacte metalice.

de

1. LOCALIZARE. CONDIȚIILE DE DESCOPERIRE
Localitatea Nușfalău (com. Nușfalău) este amplasată în Depresiunea Silvaniei, pe cursul superior
al râului Barcău, dezvoltându-se pe ambele laturi ale acestuia. Prin diversele cercetări arheologice (de
suprafață, sondaje ori sistematice) efectuate în mai multe etape, în hotarul localității Nușfalău au fost
identificate mai multe puncte cu vestigii medievale timpurii databile în sec. VII-IX1, dispuse pe ambele
maluri ale râului Barcău (o parte dintre acestea în fig. 1).
*
1

Muzeul Județean de Istorie și Artă-Zalău, bacuetz@yahoo.com
Băcueț-Crișan 2000, p. 524–526; Băcueț-Crișan 2014, p. 130–133.
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Fig. 1. Nușfalău. Vestigii medievale timpurii din hotarul localității Nușfalău (imagine satelitară Google Earth). Situri
în care s-au efectuat săpături arheologice: așezarea de la Nușfalău “Țigoiul lui Benedek” (X), cimitirul tumular de
incinerație de la Nușfalău “Vulpiște/Halmak pataka” (Y). Urme de locuire din sec. VII-IX (A-H; punctul G1 = Nușfalău
“Halmak pataka”) pe ambele maluri ale râului Barcău, identificate în urma cercetărilor de suprafață efectuate în anul 1998
(punctele A-H și G1 după Băcueț-Crișan 2000). Pe imaginea satelitară este amplasat și situl de la Nușfalău „Corlate” (Z).

Artefactele pe care le prezentăm în aceste rânduri au fost descoperite în locul numit „Corlate”
(pl. I) situat la nord-est de localitate, pe partea stângă a văii Corlate (fig. 2–3). În anul 2010 proprietarii
pensiunii situată în această locație (pe partea stângă a unui afluent al văii Corlate) au dorit extinderea
suprafeței investiției fapt ce a determinat efectuarea unor cercetări de suprafață pentru a verifica dacă
există vestigii arheologice în zonă.

Fig. 2. Nușfalău „Corlate” marcat cu X (imagine satelitară Google Earth).
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Fig. 3. Prima ridicare topografică militară austriacă2. Amplasarea punctului Nușfalău „Corlate” (marcat cu X).

Cercetările de suprafață efectuate în zonă3 s-au soldat cu descoperirea în mai multe locații din
jurul obiectivului deja construit (clădirea pensiunii și cele două bazine de pescuit) a unor fragmente
ceramice atribuibile mai multor epoci istorice (preistorie, Latene, evul mediu timpuriu). De asemenea,
o porțiune de teren aflată la poalele pădurii a fost supusă unei decopertări mecanizate incipiente, deco‑
pertare sistată de investitor. Verficarea efectuată și în această suprafață răscolită de utilaje a dus la desco‑
perirea în pământul decopertat a unor artefacte metalice împreuncă cu mai multe fragmente ceramice
medievale timpurii4. Având în vedere existența vestigiilor arheologice (pe terenul pe care investitorul
dorea să îl achiziționeze și să extindă investiția) s-a impus demararea cercetărilor arheologice preventive.
Cercetările arheologice preventive nu s-au mai efectuat deoarece investitorul nu a mai achiziționat tere‑
nul, sistând investiția.
2. DESCRIEREA ARTEFACTELOR
Artefactele provin din mai multe zone (notate cu literele A, B, C, D, F, vezi fig. 4) situate în jurul
investiției deja finalizate (pensiunea și cele 2 bazine de pescuit).
2.1. Artefacte din zona A. Două fragmente ceramice de mici dimensiuni de culoare brun-cărămizie,
zgrunțuroase la pipăit. Acestea provin de la vase lucrate la roata înceată dintr-o pastă degresată cu nisip
cu pietricele mici și paiete de mică.
2.2. Artefacte din zona B (pl. II/1–4). Fragmente ceramice medievale timpurii ce provin de la oale
lucrate la roata înceată sau cu mâna. Ceramica lucrată la roata înceată este de culoare gălbui-cărămi‑
zie, brun-cărămizie cu pete negricioase sau brun-negricioasă. Pasta este zgrunțuroasă la pipăit și a fost
2

3

4

Sursa http://mapire.eu/en/map/firstsurvey/?bbox=2524791.481287657%2C5970706.481182901%2C2550894.726447
0444%2C5981445.883656969.
Cercetările de suprafață au fost efectuate în mai multe etape: H. Pop, Zs. Csók, D. Culic, R. Wanner (în anul 2010, când
au fost descoperite artefactele metalice împreună cu porțiunea de vas ceramic); H. Pop, Zs. Csók, Sanda Băcueț-Crișan,
D. Băcueț-Crișan (în anul 2011).
Artefactele au fost descoperite în anul 2010 de către H. Pop, Zs. Csók, D. Culic, R. Wanner .
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degresată cu nisip cu pietricele mărunte și mică. Decorul este incizat în pasta moale înainte de ardere și
constă în bandă de linii în val asociată cu bandă orizontală de linii drepte Ceramica lucrată cu mâna este
de culoare brun-cărămizie, fină la pipăit. Degresarea pastei s-a făcut cu nisip cu pietricele mai mari și
paiete de mică.

Fig. 4. Nușfalău „Corlate”. Zonele A, B, C, D și E în care au fost descoperite artefacte (imagine satelitară Google Earth).

2.3. Artefacte din zona C (pl. II/5–8). Fragmente ceramice medievale timpurii (cărămizii, bruncărămizii cu pete negricioase sau brun-negricioase) de la oale lucrate la roata înceată, cu o pastă
zgrunțuroasă la pipăit degresată cu nisip cu pietricele mărunte și mică. Decorul (incizat în pasta moale
înainte de ardere) constă în bandă de linii în val asociată cu bandă orizontală de linii drepte.
2.4. Artefacte din zona D (pl. II/9–12 și pl. III). Fragmente ceramice medievale timpurii de la vase
lucrate la roata înceată (oale) sau cu mâna (oale și o tăviță). Ceramica lucrată la roata înceată este de
culoare cărămizie, brun-cărămizie sau roșcată. Pasta este zgrunțuroasă la pipăit și a fost degresată cu nisip
cu pietricele mărunte și mică. Decorul este incizat în pasta moale înainte de ardere: bandă de linii în val
asociată cu bandă orizontală de linii drepte. Ceramica lucrată cu mâna este de culoare gălbui-cărămizie
cu pete negricioase (oalele) sau gălbui-cărămizie (tăvița). Pasta oalelor este fină la pipăit și a fost degre‑
sată cu nisip cu pietricele mari și paiete de mică. Tăvița este zgrunțuroasă la pipăit, degresarea pastei s-a
făcut cu nisip cu pietricele mărunte și paiete de mică și este decorată cu alveole/impresiuni mari ovale
practicate cu degetul.
2.5. Artefacte din zona E (pl. IV-VI). Această zonă, situată la poalele pădurii, în capătul văii unui
afluent ce se varsă în pârâul Corlate (fig. 5) a oferit cele mai interesante artefacte. Din bulgării de pământ
detașat în urma nivelării/terasării realizată mecanizat au fost recuperate 9 artefacte metalice (8 din bronz
și 1 din fier) și o porțiune din partea inferioară a unui vas ceramic.
Artefactele metalice
• Fragment dintr-un cuțit din fier (pl. IV/10).
• Cercel din sârmă de bronz, semicircular în secțiune, rupt în două bucăți (pl. IV/4).
• Fragment dintr-o aplică de curea din bronz în formă de elice (propellerförmiger) (pl. IV/8)
• Fragment dintr-un cercel din bronz confecționat dintr-o sârmă circulară în secțiune peste care a
fost răsucită o altă sârmă scurtă (pl. IV/5).
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• Cataramă mică de formă ovală din bronz. Limba cataramei lipsește. Piesa este decorată cu cres‑
tături/striuri oblice dispuse pe tot corpul, cu excepția zonelor în care se fixa și se așeza limba (pl. IV/6).
• Limbă secundară de curea din bronz. Piese este compusă din două elemente (față/spate) unite
în vechime prin nituri care nu s-au mai păstrat. Cele două elemente au fost realizate prin turnare și sunt
decorate cu motive vegetale (volute) realizate în relief (pl. IV/7a–7b).
• Cercel lunular cu pandantiv stelat. Lipsește bucla de prindere. Piesa este confecționată din bronz,
prin turnare. Lunula este decorată cu triunghiuri pline (pl. IV/3).
• Fragment dintr-o limbă de curea din bronz. Piesa este prevăzută cu trei perforații dispuse în șir
orizontal. Decorul (păstrat destul de neclar/șters) a fost realizat prin incizare și constă în: a. câmpul
central al piesei este ocupat de motive vegetale (frunze și flori) spațiul dintre acestea fiind umplut cu
puncte/incizii foarte scurte; b. separarea dintre câmpul central și marginea piesei s-a realizat prin două
linii paralele; c. marginea piesei este decorată cu mai multe incizii sub forma unor semicercuri/paranteze
(pl. IV/9).
• Inel din bronz păstrat fragmentar. Piesa este realizată dintr-o bandă plată din bronz cu capetele
neunite, fiind ajustabil (pl. IV/2a–2b).
Ceramica
Împreună cu artefactele metalice descrise mai sus s-a descoperit o porțiune din partea inferioară a
unei oale lucrată la roata înceată (pl. IV/1). Culoare: brun-negrcioas cu pete negre (exterior), cărămiziu
cu pete negricioase (interior). Pasta este zgrunțuroasă la pipăit, degresantul este constituit din nisip cu
pietricele mici și paiete de mică. Vasul a fost decorat prin cincizare în pasta moale înainte de ardere cu o
bandă (trasată orizontal) de linii în val asociată cu o bandă (trasată orizontal) de linii drepte. Sub banda
de linii în val a mai fost trasată orizontal o singură linie dreaptă.

Fig. 5. Nușfalău „Corlate”. Încercare de delimitare spațială a zonei în care au apărut vestigii
medievale timpurii și marcarea locului unde au fost descoperite artefactele metalice
împreună cu porțiunea de vas ceramic (imagine satelitară Google Earth).

3. ANALOGII. PROPUNERE DE ÎNCADRARE CRONOLOGICĂ
Ceramica descoperită la Nușfalău „Corlate” este caracteristică secolelor VII-IX, găsindu-și o serie
de analogii în descoperirile din așezările de pe cursul superior și mijlociu al râurilor Barcău și Crasna
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databile în această perioadă5. În cazul oalelor modelate la roata înceată, același tip de decor (asocierea
dintre banda de linii în val și banda de linii drepte) îl întâlnim și pe vasele din mormintele tumulare cer‑
cetate de M. Comșa în necropola de la Nușfalău “Vulpiște/Halmak pataka”6.
Unele dintre artefactele metalice descoperite (cuțitul din fier, cercelul simplu din sârmă din bronz
și inelul din bandă plată din bronz) nu au valențe cronologice, în schimb aplica, limbile de curea, cercelul
din sârmă decorat cu o altă sârmă răsucită și cercelul lunular cu pandantiv stelat sunt piese cu care putem
opera în stabilirea cronologiei acestor descoperiri. Cuțitul din fier nu reprezintă o apariție singulară în
Depresiunea Silvaniei, astfel de piese fiind descoperite în mai multe așezări plasate pe cursul superior și
mijlociu al râurilor Barcău și Crasna ori la poalele Munților Meseș 7, precum și în cimitirul tumular de la
Nușfalău8. Analogii pentru cuțit constatăm și în mormintele atribuibile războinicilor avari descoperite
în Transilvania, cum sunt cele de la Aiud9 ori Săcueni10.
Aplica în formă de elice și limba secundară de curea cu ornamente vegetale fac parte din tipurile de
accesorii caracteristice vestimentației avare. Pentru aceste artefacte menționăm ca analogii câteva piese
identice descoperite în cimitirul slavo-avar de la Záhorská Bystrica (a doua jumătate a sec. VII – sec.
VIII)11 și în cimitirele avare din Ungaria databile în sec. VII-VIII de la Szarvas-Grexa-Téglagyár (FO
68)12, Budapesta (FO 26)13, Budapesta (FO 69)14 și Orosháza15. În Austria, în cimitirul avar de la
Leobersdorf, tipul de limbă secundară de curea ornamentată cu motive vegetale a fost plasat cronologic
în perioada avară târzie16.
Cercelul confecționat din sârmă de bronz circulară în secțiune și decorat cu o altă sârmă răsucită
peste veriga principală face parte din categoria cerceilor cu înfășurare (Ohrgehänge mit Wicklung). Acest
tip de cercei a fost identificat în cimitirele slavo-avare din Slovacia, cum este cel de la Nové Zámky unde
astfel de piese se datează pe parcursul sec. VIII17, ori în cimitirele avare din Ungaria datate în etapa cro‑
nologică cuprinsă între sfârșitul sec. VI și sfârșitul sec. VIII18. De asemenea, cunoaștem și exemplare
descoperite în Bulgaria în contexte funerare atribuite bulgarilor și datate în sec. VIII-IX19.
În ceea ce privește cercelul lunular cu pandantiv stelat, nici acesta nu reprezintă o apariție sin‑
gulară în Depresiunea Silvaniei, din această categorie fac parte și exemplarele de la Moigrad (datate
în sec. VIII-IX) despre care se presupune că provin din zona ruinelor romane (anticul Porolissum)20.
Din nord-vestul României mai cunoștem un exemplar descoperit în județul Satu Mare la Lazuri „Râtul
lui Bela”21. I. Stanciu este de părere că cerceii cu pandantiv stelat descoperiți în spațiul nord-vestic al
României fac parte dintr-o grupă databilă mai ales în sec. VIII22, posibil și în prima jumătate a sec. IX23.
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Băcueț-Crișan 2007, Pl. 32 și urm.
Comșa 1961, Fig. 5.
Băcueț-Crișan 2007, Pl. 55/6–8; Băcueț-Crișan 2006, Pl. 7/2–4, Pl. 23/4, Pl. 33/6, Pl. 39/3, Pl. 64/4–5, Pl. 90/1–2, Pl.
92/1; Băcueț-Crișan 2014, p. 81.
Comșa 1961, p. 2, Fig. 1/3–4, 7; Cosma 2001, Pl. 8/1, 11/2–3.
Cosma et al. 2013, p. 58, Fig. 28/2.
Cosma et al. 2013, p. 79, Fig. 55. 1/20.
Kraskovská 1972, p. 109, Obr. 22/1.
Juhász 2004, p. 102, Taf. XXXIII/Grab. 266/5, 10.
Nagy 1998, Taf. 48/Grab 2/2, Taf. 81/Grab 39/4–6.
Nagy 1998, Taf. 133/Grab 15/41.
Juhász 1995, p. 68, Taf. I/Grab/3/7, Taf. II/Grab 31/7.
Daim 1987, p. 159, Abb. 28. Perioada avară târzie, etapa SPA III a (SPA I – SPA IIIa = 710/730–800).
Čilinská 1966, Abb. 10–11.
Garam 2001, Taf. 7/7; Juhász 1995, p. 116, Taf. XIX/Grab 86/1.
Topalilov, Stanev 2014, p. 84, Fig. 3/4.
Cosma et al. 2013, p. 74–75, Fig. 51; Băcueț-Crișan 2014, p. 92, Fig. 44a–44b.
Stanciu 2000, Pl. IV/6.
Stanciu 2014, p. 338.
Stanciu 2000, p. 141.
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În Transilvania, cercei cu pandantiv stelat s-au descoperit în cimitirele de inhumație de la Teiuș, Gâmbaș,
Cicău și Câmpia Turzii24 atribuite avarilor. Spre deosebire de restul cerceilor lunulari cu pandantiv stelat
descoperiți în nord-vestul României care sunt decorați pe lunulă și pe pandantivul stelat cu mici granule
(boabe de strugure) dispuse sub forma unor triunghiuri, cel de la Nușfalău “Corlate” este decorat doar
cu triunghiuri simple/lise/goale, fără acele mici granule.

Fig. 6. Cercelul semilunar cu pandantiv stelat descoperit la Nușfalău “Corlate” (A). Distribuția
cerceilor semilunari cu pandantiv stelat în nord-estul Bazinului Carpatic (după Stanciu
2014) (B) cu marcarea localizării (X) exemplarului de la Nușfalău “Corlate”.

Cataramele din bronz sau fier decorate cu crestături/striuri oblice sunt prezente în mediul germa‑
nic (gepid)25, dar și în mediul avar26 având variate dimensiuni și caracteristici formale. O bună analogie în
ceea ce privește forma (chiar dacă nu are corpul decorat cu crestături/striuri) o constituie și o cataramă
din bronz descoperită in cimtirul de la Șpălnaca (sec. VII)27.
Limba de curea din bronz prevăzută cu mai multe perforații în care intrau niturile de fixare pe
cureaua din piele constituie un artefact mai aparte. Piesa are marginea decorată cu mici impresiuni semi‑
circulare ce formează un chenar iar câmpul central este decorat (tot prin incizare) cu motive vegetale
(frunze și flori). Prezența perforațiilor foarte aproape de capătul inferior ne determină să presupunem
că piesa a suferit reparații în vechime. După ruperea piesei, pentru a putea fi refolosită s-au practicat mai
multe perforații dispuse mai aproape de capătul inferior al acesteia astfel încât ele se suprapun peste
decorul vegetal. Limbile și aplicile pentru curea ornamentate prin incizare cu motive vegetale frunze și
flori de acant/”copacul vieții” (fig. 7) sunt considerate ca fiind specifice mediului cultural carolingian
(Carolingian Plant Style)28. Pe de altă parte, remarcăm asemănarea decorului de pe piesa noastră cu ele‑
24

25
26
27
28

Horedt 1958, Fig. 12/2–3, 18–19, Fig. 15/1–4, Fig. 16/16–17; Cosma 2013, Fig. 15/1–4, Fig. 17. 2/3, 6–7, Fig. 18.
3/1, 3, Fig. 19/17–18. Vezi și piesa de la Alba Iulia “Stadion” descoperită într-o locuință datată în sec. VIII (Blăjan 2004,
p. 49–50, Fig. 133).
Nagy 2005, Taf. 62/Grab 97/1; Alicu 2008, Fig. 170–171; Stanciu 2011, Pl. 5/8.
Juhász 2004, Taf. XLVII/Grab 416/2.
Protase, Blăjan 2004, p. 44, p. 46, Fig. 119.
Robak 2016, p. 618–620, Fig. 2/2, 7.
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mentele florale caracteristice tipului Kanzianiberg (Austria) de factură bizantină (fig. 7) datat în sec. VIII
(mijlocul sau al treilea sfert al sec. VIII29).

Fig. 7. Analogii stilistice pentru limba de curea decorată cu motive vegetale realizate prin incizare.

4. OPINII PRUDENTE PRIVIND CARACTERUL SITULUI:
CIMITIR, AȘEZARE, CIMITIR ȘI AȘEZARE
Artefactele metalice descoperite sunt caracteristice atât portului masculin cât și celui feminin.
Distanța (în linie dreaptă) dintre locul unde au fost descoperite piesele de la Nușfalău „Corlate” și locația
celui mai mare tumul (Movila Mare) din cadrul cimitirul slav de la Nușfalău “Vulpiște/Halmak pataka”
este de 5, 3 km. Pentru cimitirul tumular slav de la Nușfalău “Vulpiște/Halmak pataka”, M. Comșa a
propus o datare în sec. VIII și începutul sec. IX30, C. Cosma l-a încadrat în sec. VIII31 iar I. Stanciu a
propus restrângerea datării la prima jumătate a sec. VIII32. În ambele locații s-au descoperit piese de
vestimentație cu funcționalitate identică (limbi principale și secundare de curea). Dacă comparăm stilis‑
tic aceste artefacte, observăm foarte clar o mare diferență în ceea ce privește ornamentica, adică, piesele
de la Nușfalău “Vulpiște/Halmak pataka” (limbă principală de curea, limbi secundare de curea) conțin
elemente decorative geometrice, vegetale și animaliere pe când cele de la Nușfalău „Corlate” (limbă prin‑
cipală de curea, limbă secundară de curea) conțin doar elemente decorative vegetale.
Având în vedere analogiile sesizate, constatăm că artefactele metalice descoperite aici sunt plasa‑
bile într-un segment cronologic destul de larg (sec. VII/a doua jumătate asec. VII – începutul sec. IX/
29
30
31
32

Daim 2000, Abb. 50a–50b, p. 127–128.
Comșa 1961, p. 527.
Cosma 2002, p. 204.
Stanciu 1999, p. 257–258, p. 261–262.
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prima jumătate), adică pe parcursul orizontului mijlociu (670–710/720 și târziu (710/720–810/830)
al Epocii Avare33. Realitățile arheologice de până acum arată că spațiul nord-vestic al României (impli‑
cit și Depresiunea Silvaniei) s-a aflat la periferia lumii avare, controlul avarilor asupra acestei zone
extinzându-se numai în ultimele două etape34, dacă nu doar pe parcursul ultimei etape35 de existență
a Khaganatului Avar, control realizat prin intermediul unor grupuri de slavi (aliați)36, cum este cazul
comunității slave care și-a îngropat morții în cimitirul tumular de la Nușfalău “Vulpiște/Halmak
pataka”37. Dacă acea piesă de la Nușfalău „Corlate” este de factură carolingiană, prezența ei aici s-ar
explica prin faptul că astfel de artefacte au circulat și în zonele aflate la periferia lumii carolingiene
(inclusiv în mediul moravian)38.
Din păcate, în lipsa unor săpături arheologice extinse, caracterul sitului din care provin aceste arte‑
facte rămâne încă neclar. Puținele date obținute în urma cercetărilor de supafață efectuate la Nușfalău
„Corlate” ne determină să emitem opinii prudente privind caracterul sitului:
• Prezența artefactelor metalice ar indica ca proveniență un mormânt/cimitir. Cu toate că nu au
fost descoperite urme ale unor morminte de incinerație39 (complexe arheologice conturate în teren, oase
arse, cărbune, urne funerare) sau de inhumație (complexe arheologice conturate în teren, oase umane,
vase ceramice întregi) nu excludem totuși posibilitatea existenței în zona respectivă a unui cimitir.
• Deși nu au fost conturate în teren complexe arheologice de locuit, numărul mare și variat al
fragmentelor ceramice care provin de la mai multe forme (oala, tăvița) și categorii de vase (ceramică
modelată cu mâna sau la roata înceată) răspândite pe o suprafață importantă (zonele notate cu A, B, C și
D) ne determină să avem în vedere posibilitatea existenței unei așezări în zona respectivă.
• În momentul descoperirii la Nușfalău „Corlate” (în zona E de la poalele pădurii) a artefactelor
metalice grupate (foarte aproape unele de altele) în bulgării de pământ răvășit de către utilaje s-a urmărit
extrem de atent identificarea unor oase arse, cărbune, cenușă, pământ ars (care ar fi putut indica deranja‑
rea unui mormânt/unor morminte de incinerație) ori a unor oase umane nearse (care ar fi putut indica
deranjarea unui mormânt de inhumație). Nu a fost descoperit niciun element de acest fel! De asemenea,
cercetările efectuate la fața locului (în zona E) nu au dus la identificarea/conturarea unui complex arhe‑
ologic. După cum am mai precizat, lângă piesele metalice se aflau și fragmente din partea inferioară a
unui vas ceramic care s-a putut completa, situație ce ne determină să presupunem că artefactele metalice
au fost depuse în vasul respectiv. Coroborând observațiile făcute în teren (în anul 2010) cu încadrările
cronologice propuse acum, putem avea în vedere și posibilitatea unei „tezaurizări” a acestor artefacte
metalice, îngroparea “tezaurului” (în apropierea unei așezări) fiind determinată foarte probabil de eveni‑
mentele care au dus la prăbușirea Khaganatului Avar.
Desigur, toate acestea sunt doar presupuneri, precizări clare privind caracterul sitului (1. cimitir, 2.
așezare, 3. cimitir și așezare) de la Nușfalău „Corlate” nu vor putea fi făcute decât în urma unor săpături
arheologice care să completeze puținele informații de care dispunem acum despre acest obiectiv. De
asemenea, tot datorită faptului că la Nușfalău „Corlate” nu s-au efectuat săpături arheologice, conside‑
răm că în acest moment este prematură o analiză comparativă tipologico-cronologică pertinentă între
descoperirile de aici și cele din cimitirul tumular de la Nușfalău “Vulpiște/Halmak pataka”, așezarea de la
33
34
35
36
37
38
39

Cosma 2015, p. 289, Tab. 2.
Cosma 2001, p. 338; Cosma 2015, p. 290–291.
Stanciu 2002, p. 214.
Stanciu 2015, p. 142.
Cosma 2015, p. 292.
Robak 2016, p. 618–620, Fig. 2/2, 7.
Observațiile primare efectuate în laboratorul de restaurare a MJIA Zalău nu au descoperit elemente care să indice trecerea
prin foc a artefactelor metalice descoperite ceea ce ar sugera că acestea nu provin din mormânt/morminte de incinerație.
Cu toate acestea, sunt necesare analize chimice aprofundate care ar putea depista eventuale transformări/reacții chimice
(la suprafață sau în profunzime) în cazul în care aceste artefacte metalice au fost trecute prin foc.
— 399 —
https://biblioteca-digitala.ro

DAN BĂCUEȚ-CRIȘAN

N

Nușfalău “Țigoiul lui Benedek” și celelalte vestigii din sec. VII-IX identificate pe ambele maluri ale râului
Barcău.
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Pl. I. Nușfalău „Corlate”. Localizare în spațiul nord-vestic al României (A) și în Depresiunea Silvaniei (B).
Pl. I. Nușfalău „Corlate”. The placement of the site on the north-west part of Romania (A) and in the Sylvanian Basin (B).
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Pl. II. Nușfalău „Corlate”. Ceramică din zonele A, B, C.
Pl. II. Nușfalău „Corlate”. Pottery discovered in the A, B, C surfaces.
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Pl. III. Nușfalău „Corlate”. Ceramică din zona D.
Pl. III. Nușfalău „Corlate”. Pottery discovered in the D surface.
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Pl. IV. Nușfalău „Corlate”. Artefacte din zona E: (1) fragment dintr-o oală modelată la roata înceată, (2a–2b) inel din bronz,
(3) cercel lunular cu pandantiv stelat din bronz, (4) cercel din bronz, (5) cercel din bronz, (6) cataramă din bronz, (7a–7b)
limbă secundară din bronz pentru curea, (8) aplică din bronz, (9) limbă de curea din bronz, (10) cuțit din fier.
Pl. IV. Nușfalău „Corlate”. Artifacts discovered in the E surface: (1) cooking pot (slow wheel made), (2a–2b) bronze fingerring,
(3) bronze earring, (4) bronze earring, (5) bronze earring, (6) bronze buckle, (7a–7b, 9) bronze strap ends, (8) bronze belt
ornament, (10) iron knife.
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Pl. V. Nușfalău „Corlate”. Artefacte metalice din zona E: (1a–1b) inel din bronz, (2a–2b) cercel lunular
cu pandantiv stelat din bronz, (3) cercel din bronz, (4) inel din bronz, (5) cuțit din fier.
Pl. V. Nușfalău „Corlate”. Metallic artifacts discovered in the E surface: (1a–1b) bronze fingerring,
(2a–2b) bronze earring, (3) bronze earring, (4) bronze fingerring, (5) iron knife.
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Pl. VI. Nușfalău „Corlate”. Artefacte metalice din zona E: (1a–1b) limbă secundară din bronz pentru
curea, (2a–2b) limbă de curea din bronz, (3) cataramă din bronz, (4) aplică de curea din bronz.
Pl. VI. Nușfalău „Corlate”. Metallic artifacts discovered in the E surface: (1a–1b, 2a–2b)
bronze strap ends, (3) bronze buckle, (4) bronze belt ornament.
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MONUMENTE UITATE (I)BISERICILE MEDIEVALE
DISPĂRUTE DIN JUDEȚUL SĂLAJ
DAN CULIC*

FORGOTTEN MONUMENTS (I). LOST MEDIEVAL CHURCHES IN SĂLAJ COUNTY
ABSTRACT: When talking about modern day Sălaj county,
with its patrimony of ecclesiastical monuments, the general
and correct perception, is that the county is very rich in
well-preserved wooden churches. These architectural wonders, most of them dating to the 18th and 19th centuries,
are generally the subject of ethnographical studies, and less
the focus of art historians. But the large category of ecclesiastical monuments also covers another type of architectural
heritage, the medieval and early modern stone or brick wall
churches constructed by Catholics and Protestants. There
are still many such churches in Sălaj county that still stand
and are in use. Not all medieval churches have survived,
however, and several such churches have been discovered
in the county. There are parish churches that faded away
along with their perished villages, churches that belonged
to forgotten medieval monasteries, or churches that were
rebuilt from the ground up in modern times.
KEYWORDS: ruins, medieval churches, medieval cemetery,
perished medieval villages, medieval monasteries.

REZUMAT: Când vorbim azi de județul Sălaj cu zestrea sa
de monumente ecleziastice, percepția generală este cea de
areal al bisericilor de lemn. Articolul abordează însă o altă
categorie de monumente ecleziastice, cea a bisericilor medievale și premoderne dispărute. Au fost identificate până în
prezent nu mai puțin de șapte biserici dispărute. Dintre
acestea unele au fost biserici ale unor mănăstiri, precum
Sfânta Margareta de pe Meseș și ruina din satul Cheud.
Altele au fost biserici parohiale care au pierit împreună
cu satele lor, cum sunt cele din vetrele satelor dispărure
Sándorhaza și Bőnye sau se ascund sub temeliile actualelor
locașuri de cult, precum biserica Reformată din Zalău sau
cea din Șamșud. O situație aparte apare în cazul bisericii
dispărute din hotarul satului Pericei, unde biserica veche
a fost demolată, fiind contruită una nouă în altă parte a
satului.
CUVINTE-CHEIE: ruine, biserici medievale, cimitire medievale, sate medievale dispătute, mănăstiri medievale.

Percepția generală, îndreptățită de altfel, despre zestrea monumentelor ecleziastice ale Sălajului
de azi se rezumă de cele mai multe ori la cele câteva zeci de biserici de lemn moștenire a modernității
sau în cel mai fericit caz ale perioadei premoderne. Cu toate că de cele mai multe acestea intră în sfera
de interese a etnografilor2 și mai puțin a istoricilor de artă3, unele dintre ele pot să dateze încă din evul
mediu târziu4. Mai puțin cunoscute însă, sunt bisericile de zid, multe dintre ele fiind construite în evul
mediu și folosite și azi.
O categorie aparte o constituie bisericile medievale dispărute. Identificarea în teren a acestor
1

*
1

2
3
4

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, danculic@gmail.com.
Suprafața de azi a județului cuprinde întinderile mai multor comitate medievale precum cele ale Crasnei și o bună parte a
Solnoculului de Mijloc și foarte puțin din fostele comitate Cluj și Dăbâca.
Godea 1966; Godea 1998; Bârcă 2001; Petrean-Păușan et alii 2008;
Rusu et alii 2000.
Analizele dendrocronologice efectuate la Biserica Sf. Arhangheli din satul Racâș, com. Hida, jud. Sălaj, au concluzionat că
o parte a edificiului datează din 1558 (Bârcă 2001, p. 141).
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mărturii ale trecutului medieval nu este facilă, necesitând o metodologie de cercetare specifică și un
efort laborios. În încercarea de reconstituire a peisajului medieval, arheologia joacă un rol esențial, însă
nu exclusiv și de cele mai multe ori secundar. Surselor folosite, precum documentelor de cancelarie și
celor cartografice, se adaogă și perieghezele arheologice, cercetările de parament și sondajele arheolo‑
gice. Demersul științific nu constituie o noutate în domeniul arheologiei medievale, existând inițiative
timide însă în alte arealuri geografice5.
Până azi au fost identificate cu certitudine în arealul sălăjean nu mai puțin de șapte biserici medie‑
vale dispărute, iar pe măsură ce proiectul arheologic de identificare al acestora avansează, numărul lor ar
putea să crească6. Din cele șapte astfel de biserici uitate, două au aparținut unor mănăstiri, fiind vorba de
mănăstirea Sf. Margareta de Meseș și de ruina din hotarul satului Cheud. Alte două biserici au fost iden‑
tificate în vetrele unor sate medievale dispărute: Sándorhaza și Bőnye, iar în trei dintre cazuri bisericile
medievale au fost găsite în vetrele actuale ale localităților Pericei7, Șamșud și Zalău (fig.1).
Controversa localizării mănăstirii Sf. Margareta de Meseș datează încă de la cumpăna veacurilor
XIX-XX când Bunyitay Vince propunea într-o susținere publică, identificarea ruinelor de la Cheud ca
aparținând rămășițelor abației Sf. Margareta de Meseș. În asentimentul lui Bunyitay se afla și istoricul
Petri Mór8. Abia în preajma Marelui Război, prin descoperirile arheologului maghiar Árpád Búday apă‑
rea pentru prima dată ipoteza localizării abației printre ruinele anticului Porolissum9 (fig. 4–11). Cele
trei Ridicări austriece atestă toponime ca: La Beserikucza, Bisericutia, sau Bisericuta pe dealul Pomet, lângă
ruinele castrului mare (fig.2–3), toponime cunoscute localnicilor până în zilele noastre. Cercetările
arheologice noi au dus la descoperirea unor urme de locuire medievale10, unele dezvelind morminte de
inhumație medievale (fig.12–14)11, toate acestea în apropiere de locul cercetat de către Árpád Búday. O
însumare a descoperirilor arheologice cu caracter medieval din jurul ruinelor vechiului Porolissum indică
localizarea abației Sf. Margareta între ruinele romane lângă fostul drum imperial despre care avem indicii
demne de luat în considerare că ar fi funcționat până la finele evului mediu12.
Ruina bisericii medievale din hotarul actual al satului Cheud (fig.15,16,17), cunoscută ca și Cetatea
Pintii a creeat confuzii în literatură fiind identificată fie cu o fortificație din piatră13, fie cu o capelă a unei
cetăți14. Lipsa unor izvoare scrise care să facă referire directă la acel monument a adus cu sine un aport
semnificativ diferitelor interpretări eronate15. Contemporaneitatea bisericii cu fortificația din lemn,
datată începând cu secolul al XIV-lea16, aflată în apropiere poate fi doar presupusă. Amplasarea unei bise‑
5
6

7

8
9
10
11
12
13
14
15

16

Rusu 2012.
Există motive serioase să credem că în situl medieval de la Ortelec Cetate a funcționat o biserică medievală, de asemenea avem
indicii documentare că în hotarul actual al satului Crișeni a existat o biserică parohială medievală, iar între satele Nușfalău
și Boghiș există toponimul Barátrét. În ultimul caz suspiciunea a fost confirmată prin periegeze arheologice. Au fost găsite:
cărămizi, ceramică medievală, mortar de var și chiar o șapă de paviment turnată din mortar de var cu cărămidă fragmentară.
În partea veche a satului, în gradina Parohiei Reformate din locul numit de localnici Takszás domb au fost descoperiți doi
gisanți cu efigiile unor cavaleri, membri ai familiei Báthory.
Petri 1901 I, p. 580.
Búday 1915, p. 52–111. Vezi detalii despre localizarea și arheologia abației în (Culic 2016, p. 32–35).
Matei, Băcueț-Crișan 2000, p. 50–51.
Gudea 2009, p. 150–154; Gudea 2010, p. 103–104.
Culic 2016, p. 31–43.
Rusu 2005, p. 502.
Rusu 2004, p 114, 119; Rusu 2005, p. 214.
Neclaritățile au apărut odată cu articolul unui dascăl de geografie care a confundat ruinele bisericii de pe terasa artificială
a dealului cu cele ale unei cetăți, iar urmele fortificației medievale Aranyas, din vârful dealului, au fost datate eronat între
secolele VIII-XIII. Astfel s-a născut teoria celor două cetăți (Medve 1992, p. 383–385). Mai apoi, pe baza acelui text,
valurile și șanțurile de pământ au fost datate între secolele X-XI, de asemenea fără argumente (Cosma 2002, p. 185).
Publicațiile mai recente nu au deslușit încurcăturile, zidurile fiind confundate fie cu ruinele unei capele de cetate (Rusu
2004, p. 114, 119; Rusu 2005, p. 214), fie cu zidurile unei cetăți medievale (Rusu 2005, p. 502).
Primele cercetări arheologice la Cheud au fost efectuate în anul 1989 de către un colectiv condus de către arheologul
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rici din piatră, izolată de orice așezare contemporană nu putea fi întâmplătoare. Aceasta aparținea unei
mănăstiri care se bucura de privilegiile taxării transportului sării extrase din Ocnele Dejului, materie
primă care era mai apoi transportată fie pe uscat, fie pe râul Someș înspre nord17. Un prim document care
ne oferă indicii despre apartenența la o mănăstire a bisericii de zid de la Cheud datează din 1256, când
mănăstirea Sf. Benedict de pe râul Gran protesta împotriva celor care i-au uzurpat veniturile vămii sării
de la Aranyos după invazia tătarilor18. Peste câteva decenii, în 1292, aflăm că uzurpatorii acelor drepturi
erau membrii neamului Gutkeled care obțineau pentru ei o confirmare a acelei posesiuni din partea ulti‑
mului arpadian, regele Andrei al III-lea. Din același act aflăm că vama de la Oronos de pe Someș a făcut
parte din patrimoniul familiei sale încă din timpul regelui cel tânăr, Ștefan al V-lea19. Până la jumătatea
veacului al XIII-lea veniturile exploatării și distribuției sării din Ocnele Dejului reveneau Episcopiei din
Agria20. Mai târziu însă aceste privilegii aparțineau unor oaspeți din Ocnele Dejului, fiind întărite în 1290
de către Ladislau al IV-lea Cumanul21, iar mai apoi, în 1291 de către noul rege Andrei al III-lea22. Lectura
actelor de cancelarie schițează artera Someșului ca fiind o rută importantă a drumului sării. Vama de la
Aranyas pomenită documentar în mai multe rânduri23, trebuie să fi fost în directă legătură cu biserica
izolată din apropierea Defileului Țicăului, iar ulterior cu fortificația omonimă. Abia din veacul al XIVlea, odată cu construirea fortificației învecinate24 avem dovada certă a localizării toponimului Aranyas în
hotarul actual al satului Cheud, în apropierea defileului Someșului25.
Existența a două biserici de zid poate fi dovedită în cazul satelor dispărute Sándorhaza și Bőnye
(fig.1). Urmele arheologice ale primei așezări au fost găsite la aproximativ 2,5 km V de satul Sălățig, în
stânga văii Șandrei (fig. 20, 22, 23), iar celei de a doua în hotarul satului Nadiș, în dreapta drumului care
duce de la Sălățig la Cehu-Silvaniei (fig. 21, 24, 25). Identificarea acestor așezări s-a făcut pe baza docu‑
mentelor de cancelarie și a surselor cartografice care le-au păstrat amintirea prin toponimie (fig.20, 21).
Indiciile acestea au fost verificate prin investigări arheologice, în ambele cazuri fiind făcute periegheze.
Cea mai veche menționare documentară a satului Sándorhaza o avem abia din 1401, iar cea mai
recentă din 157026. Dispariția așezării poate fi pusă pe seama incursiunilor turcești din a doua jumătate
a veacului al XVII-lea, odată ocuparea Oradiei. Pe Ridicarea Iosefină a fost consemnată o biserică – alte
kirch – în locul numit Sándorhaza (fig. 20).
Săpăturile arheologice efectuate în 1966 și 1967 în locul Buia (Bunea?) Mitrului au avut ca
scop cercetarea așezării din epoca bronzului, însă au fost găsite morminte medievale și urmele satului

17
18
19
20
21
22
23
24
25

26

Sergiu Iosipescu, la vremea aceea angajat al Muzeului Militar Național. Săpăturile au fost organizate în două sectoare, ast‑
fel au fost acoperite ambele puncte: ruina bisericii (sectorul A) și fortificația (sectorul B). Din secțiunea care a abordat ruina
au fost descoperite oseminte umane și o multitudine de pietre profilate (vezi fig. 18). Materialele arheologice descoperite
în secțiunea din sectorul B au fost în mare parte fragmente de vase ceramice și diverse obiecte din fier precum: pinteni,
fragmente de cuțite de luptă, o seceră, potcoave, un fragment de brici și vârfuri de săgeți. În anul 2016 au fost efectuate
noi cercetări arheologice la Cheud în fortificația medievală. Analizând stratigrafia și materialele din cercetările recente,
precum și materialele descoperite anterior, putem data construcția fortificației din lemn și pământ de la Cheud în veacul
al XIV-lea.
Iambor 1982, p. 75–85; Măluțan 1984, p. 250–251.
…item in parte Transyluana tributul salium circa Aranyos habitum (Fejer IV, 2, 406); DIR C XIII II, 18.
DIR C XIII II, 431.
DIR C XI, XII, XIII, 287.
DIR C XIII II, 363.
DIR C XIII II, 390.
Fejer IV, 2, 406; DIR C XIII II, 18; DIR C XIII II, 431.
Cercetările arheologice din anul 2016 au dovedit că fortificația nu a fost construită mai devreme de veacul al XIV-lea.
În 1383 cetatea apărea în patrimoniul familiei Drágfi, localizată in districtu de Zilagy (Petri 1901, p. 20–25; Doc.
Valachorum, 277). Dupâ câțiva ani, în 1387 și 1388, având în castelănia sa nu mai puțin de 16 sate românești și 13 sate
maghiare, o regăsim printre pertinențele familiei Jakch de Coșeiu aflați în conflict cu Drágfi (Doc.Valachorum, 313; Rusu
2005, p. 323).
Petri 1902, p. 328–331; Suciu 1958 II, p. 398–399.
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medieval27. Primul act de cancelarie păstrat care face referire la așezăre și totodată la biserica sa de zid
datează din 1329. Din acel act aflăm că biserica a fost patronată de Sfânta Fecioară. Documentul întocmit
la Oradea în 2 martie, atestă cedarea unei părți de sat împreună cu o parte a bisericii sale de către nobilul
Pavel de Chereuși fraților Petru și Valentin și lui Ștefan de Sălațig pentru valoarea 9 mărci, în dinari și în
bunuri28. Existența unor cahle și a altor fragmente ceramice descoperite indică dispariția așezării în seco‑
lul al XVII-lea, propabil odată cu învecinata Sándorhaza.
În biserica Reformată din Pericei sunt expuși azi doi gisanți cu efigiile unor cavaleri. Primul monument
funerar a fost descoperit în secolul al XIX-lea când locul vechii biserici medievale a fost folosit ca și carieră de
piatră (fig. 27)29, iar ce-l de-al doilea în 1988 când a fost găsit în poziție secudară în pereții unei case constru‑
ite în 1850 (fig. 28)30. Ambele lespezi funerare au fost datate la sfârșitul secolului al XVI-lea31 și aparțineau
membrilor unei ramuri de Pericei a familiei Báthori. Primul gisant păstrează blazonul familiei (fig. 27, 27a). În
afară de biserica medievală avem indicii și despre o curie nobiliară, ambele monumente dispărute azi odată
cu năvălirile turcești din 1658 și cea din 166032. Pe lângă cele două lespezi din ruinele vechii biserici medi‑
evale au fost scoase și segmente de ogivă (fig. 29) și un fragment dintr-un ancadrament de ușă sau fereastră
(fig. 30). Hărțile austriece consemnează vechea biserică, probabil în ruină în secolele XVIII-XIX. De ase‑
menea localnicii au semnalat descoperirea de oseminte umane și materiale de construcții. Amplasamentul
bisericii medievale a fost identificat pe dealul de la nord de sat, în partea dreapă a apei Crasnei.
În anul 2010 odată cu renovarea Bisericii Reformate din Șamșud, la decopertarea pereților de
tencuiala din ciment au fost descoperite pietre profilate medievale refolosite în zidul bisericii moderne.
Pietrele profilate gotice au avut diferite destinații inițiale. Au fost identificate ancadramente, ogive, colo‑
nete semi-angajate și lăcrimare și multe altele ale căror funcții nu au putut fi identificate încă (fig. 31).
Primele informații scrise despre așezare ne parvin abia din 134933 când a fost pomenit un sacerdos parochialis de Samson34. Asupra monumentului nu au fost făcute deocamdată investigații, astfel încât datarea
bisericii medievale în secolul al XIV-lea după indiciul actului scris nu poate fii decât presupusă.
Biserica Reformată din centrul Zalăului nu mai păstrează nimic la suprafață din trecutul său medi‑
eval. Cele mai timpurii indicii despre vechimea bisericii parohiale a Zalăului medieval datează din anul
124635 când aflăm că au fost solicitate unele privilegii care să încurajeze refacerea bisericii distruse în tim‑
pul invaziei mongole. Despre o reamenajare a acesteia avem știri abia din 1703, când un incendiu a dis‑
trus clădirea, urmând a fi reconstruită din temelii în 1712, fiindu-i păstrat intact doar corul. În același an
o nouă calamitate s-a abătut asupra edificiului, acoperișul luând foc în urma unui fulger. Între 1721–1725
au fost făcute eforturi considerabile de a aduce biserica în stare de utilitate. Alte modificări ale structurii
sale au avut loc în 1780 când i-a fost adăugat un transept și în 1794 când turnul vechi a fost dărâmat pen‑
tru a fi reconstruit. Toate aceste eforturi s-au dovedit a fi efemere pentru că deja la începutul secolului al
XX-lea biserica se afla într-o stare avansată de degradare. Decizia de a fi demolată și a se reconstrui o altă
biserică a fost luată în 1903. Astfel pe baza planurilor arhitecților Szabolcz Ferenc și Papp Gyula a fost
contruită, pe același amplasament, o nouă casă de rugăciune care nu mai păstrează însă deasupra solului
nimic din trecutul său medieval36.
27

28
29
30
31
32
33
34
35
36

Kacsó 2004, p. 36; Documentația acelui șantier nu mai există azi, însă materialele arheologice se păstrează la Muzeul
Județean de Arheologie Maramureș, urmând a fi valorificare în teza de doctorat.
DIR C XIV II, 528.
Petri 1902, p. 242.
Emődi 2002, passim.
Emődi 2002, passim.
Emődi 2002, passim.
Petri 1902, p. 316; Suciu 1958 II, p. 167.
Suciu 1958 II, p. 167.
Petri 1901, p. 460.
Culic 2015, p. 2–3.
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Despre aceste biserici arheologice avem indicii suficiente, astfel încât fiecare dintre ele să facă
subiectul unor studii individuale37. Stadiul actual al cercetărilor permite suspectarea și a altor situri, sau
părți de sit ca aparținând unor foste așezăminte de cult. Un prim exemplu se află în Ortelec, azi parte
componentă a municipiului Zalău. În perimetrul unei fortificații medievale-timpurii (sec.IX-X) a fost
găsită o necropolă datată între a doua jumătate a secolului al XI-lea și prima jumătate a secolului al XIIlea38. Din descrierea sumară a mormintelor aflăm că în 1980 au fost cercetate un număr de 31 de schelete.
Unele morminte păstrau urme de lemn și cuie de sicrie. În unele situații au fost descoperite inele de buclă
cu capetele în „S”, unele din bronz, altele din argint. Tot în morminte au mai fost găsite: o cataramă din
bronz în formă de liră decorată cu striuri, o brățară din bronz și fragmente dintr-un pumnal de fier. În
cadrul săpăturilor au fost găsite materiale de construcție datate în epoca romană (?)39. Urme ale unor
materiale de contrucție romane și ale unor ruine în situl de la Ortelec, au fost menționate încă din vea‑
cul al XIX-lea într-un raport redactat de către viceprotopopul de Brebi, Iosif Vaida. Textul clericului a
fost interpretat cu deosebită acribie, fiind redat pasajul în care a fost pomenită ruina40. Din informațiile
obținute până acum privind existența unei ruine, semnalarea unor materiale de construcție romane în
mai multe rânduri 41 și a unui cimitir medieval (sec.XI-XII), putem presupune că în punctul numit Cetate
din Ortelec, a funcționat în evul mediu o biserică, azi dispărută.
Lista punctelor arheologice cu potențial arheologic poate fi îmbogățită. În hotarul satului Crișeni
a existat probabil o biserică medievală, distrusă în preajma evenimentelor din 3 august 160142, iar între
localitățile Nușfalău și Boghiș toponimul Barátrét indică existența unei mănăstiri medievale. Perieghezele43
arheologice întăresc ideea unei biserici dispărute44, locul fiind împânzit de fragmente de cărămizi, mortar
de var și ceramică databilă între secolele XIV-XVI. Sub glie a fost gășită șapa unei pardoseli, turnată din
mortar de var și cărămidă sfărâmată45.
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Fig. 1 – Harta județului Sălaj cu localizarea monumentelor dispărute.
Fig. 2 – Dealul Pomet pe Ridicarea Iosefină cu toponimul La Beserikucza.
Fig. 3 – Dealul Pomet pe A Doua Ridicare Austriacă cu topomimul Bisericutia.
Fig. 4–6 – Fotografii cu ciste medievale din timpul cercetărilor arheologice de pe Pomet din 1914 (după Búday 1915)
Fig. 7, 9–11 – Pietre profilate descoperite în timpul cercetărilor arheologice de pe dealul Pomet în 1914 (după Búday 1915).
Fig. 8 – Pinten descoperit în timpul cercetărilor arheologice de pe dealul Pomet în 1914 (după Búday 1915).
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Fig. 12–14 – Imagini din timpul cercetărilor arheologice de pe dealul Pomet
din 2008–2009 (după Gudea 2009; Gudea 2010).
Fig. 15 – Harta cu amplasarea ruinelor bisericii și a fortificației medievale din hotarul Cheudului.
Fig. 16 – Ruina bisericii din hotarul satului Cheud.
Fig. 17 – Planul ruinei bisericii din hotarul satului Cheud.
Fig. 18 – Capitel angajat descoperit în cadrul săpăturilor de la Cheud din anul 1989.
Fig. 19 – Fragment dintr-un capitel angajat, in situ.
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Fig. 20 – Ruina bisericii din satul dispărut Sándorhaza pe Ridicarea Iosefină.
Fig. 21 – Localizarea satului dispărut Bőnye pe Planurile Directoare de Tragere.
Fig. 22 – Harta topo cu localizarea satului dispărut Sándorhaza;
Fig. 23 – Fotografie panoramică cu urmele sitului arheologic Sălațig-Sándorhaza;
Fig. 24 – Harta topo cu localizarea satului dispărut Bőnye;
Fig. 25 – Urmele bisericii dispărute a satului medieval Bőnye-detaliu;
Fig. 26 – Fotografie cu amplasarea bisericii dispărute a satului medieval Bőnye;
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Fig. 27-27a – Lespede funerară a unui cavaler din familia Báthori de Pericei cu detaliu al blazonului;
Fig. 28 – Lespede funerară a unui cavaler din familia Báthori de Pericei;
Fig. 29 – Segment din nervura unei bolți descoperite în Pericei;
Fig. 30 – Fragment de piatră profilată provenită dintr-un ancadament sau cornișă – Pericei;
Fig. 31 – Pietre profilate gotice din zidăria bisericii Reformate din Șamșud.
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MATERIAL ARHEOLOGIC MEDIEVAL DESCOPERIT
ÎN URMA ACTIVITĂŢII DE DETECŢIE DE METALE PE
TERITORIUL COMUNEI NOJORID, JUDEŢUL BIHOR
IOAN CRIȘAN*

MEDIEVAL ARCHAEOLOGICAL MATERIAL DISCOVERED
FOLLOW-UP OF THE METALS DETECTION ACTIVITY ON THE
TERRITORY OF THE NOJORID COMMUNE, BIHOR COUNTY

ABSTRACT: During the year 2016 came into custody at
the Ţării Crişurilor Museum in Oradea and later in its
collections archaeological materials recovered by a citizen
after the recreation activity of metals detection. The discoveries were made near the sylvan canton in the forest Mihiş,
near Leş, Nojorid commune, Bihor County. The material,
heterogeneous, consists of metal and ceramic artifacts in
fragmentary condition, belonging to the medieval era.
In the present issue they presented the medieval findings,
dated the 11th–17th centuries.

REZUMAT: La începutul anului 2016 a intrat în custodie
la Muzeul Ţării Crişurilor din Oradea şi ulterior în colecţiile sale material arheologic colectat de un cetăţean în urma
activităţii recreative de detecţie de metale. Descoperirile
au fost făcute în apropierea cantonului silvic din pădurea Mihiş de lîngă Leş, comuna Nojorid, judeţul Bihor.
Materialul, eterogen, constă din artefacte din metal şi ceramică în stare fragmentară, aparţinând epocii medievale.
În articolul de faţă sunt prezentate, numai descoperirile
medievale, databile în secolele XI-XVII.

KEYWORDS: archaeological materials, metals detection,
heterogeneous, medieval era

CUVINTE-CHEIE: material arheologic, detecţie de metale,
eterogen, epoca medievală

Cercetările arheologice de diferite tipuri, efectuate de personalul calificat şi descoperirile întâm‑
plătoare din judeţul Bihor au condus la acumularea unui volum considerabil de materiale ce îmbogăţesc
zestrea de cultură materială a epocii medievale. Cuantumul descoperirilor sporeşte şi în urma activităţilor
recreative de detecţie de metale, devenită în ultima vreme din ce în ce mai insistentă. Activităţile de acest
tip sunt monitorizate de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură Bihor, care veghează ca aceste activităţi
să se desfăşoare în cadrul legal, iar descoperirile făcute să ajungă în posesia celor îndreptăţiţi a le păstra
şi valorifica în interes obştesc. În decursul anului 2016 a intrat în custodie la Muzeul Ţării Crişurilor din
Oradea şi ulterior în colecţiile sale material arheologic medieval, colectat de Cosmin Pascu Bungău din
Oradea. Potrivit relatărilor sus numitului, descoperirile au fost făcute în Pădurea Mihiş, lângă Cantonul
silvic, situat în dreapta DJ 792A (fig. 1). Materialul este grupat în trei loturi: ceramică, monede1 şi diferite
artefacte din metal.
*
1

Muzeul Ţării Crişurilor Oradea, crisanioancris@gmail.com
Monedele nu fac parte din cuprinsul prezentului articol.
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1. Ceramica
Ceramica descoperită constă din fragmente de recipiente lucrate la roată din pastă nisipoasă de
două categorii. Predomină ceramica nisipoasă comună, alături de care, în procentaj mai redus, apare şi
ceramica din pastă de factură superioară sau de lux. În ceea ce priveşte tehnologia modelării, se poate se
vorbi atât de o roată a cărei turaţie nu lăsa pe pereţii vaselor denivelări orizontale regulate, cât şi de un
un angrenaj mai perfecţionat, ce permitea obţinerea unei viteze sporite de rotaţie a discului Alături de
aspectele tehnologice, analiza tipologică şi stilistică a fragmentelor a condus la identificarea unor forme şi
elemente de decor pe baza cărora se poate realiza în, anumite limite, şi încadrarea cronologică ceramicii.
Au fost astfel individualizate, ca prezenţă certă, căldările de lut (pl. I/1–2). Chiar dacă fragmentele
de buze lipsesc, se distinge ca tip de recipient şi oala-borcan cu decor alcătuit din linii groase ondulate
(pl. I/3). Procesul tehnologic, formele şi decorul sunt caracteristici ale ceramicii medievale din Bihor
din perioada secolelor XI-XIII.
Se pot deosebi în categoria ceramicii de uz comun fragmente provenite de la oale fără toartă, de
mărime mijlocie, având buza, înclinată spre exterior, unde prezintă o nervură, iar pe faţa interioară o
şenţuire sau un prag pentru capac. Nu se înregistrează indicii în privinţa schimbării tipului de angrenaj la
care au fost realizate. Sunt câteva elemente ce definesc ceramica databilă în secolele XIV-XV (pl. I/4–7).
Marea majoritate a materialului ceramic aparţine următoarelor două secole. Predomină fragmentele
din categoria comună, realizate dintr-o pastă de factură mai bună decât cea din secolele anterioare. Modelate,
fără excepţie, la roata cu învârtire rapidă, recipientele prezentau pe faţa interioară denivelări sub formă de
coaste, iar în exterior caneluri largi. Arderea oxidantă a imprimat vaselor culorile roşu-cărămiziu sau roşucenuşiu. Din punct de vedere al formelor, se disting oale fără toartă de mărime mijlocie cu buze profilate şi
mai înalte, prevăzute în exterior cu pliuri, iar în interior cu ramă pentru capac (pl. I/8–13, pl. II/3). Apar şi
capacele de oală de formă conică, încheiate la limita superioară printr-un mâner sub formă de disc (pl. II/6).
Starea fragmentară a materialului permite doar presupuneri că decorul era cel folosit în epocă.
O altă categorie ceramică este aceea a ceramicii nisipoase de factură superioară, de lux, arsă cu
preponderenţă în mediu reducător. După ardere, unora din aceste vase li s-a aplicat o angobă de culoare
cenuşie, după care suprafaţa a fost lustruită atât în scop decorativ, cât şi pentru obţinerea unui grad
avansat de impermeabilitate. Ca forme, la această categorie sunt prezente şi recipientele cu torţi masive
(pl. II/1–2, 4–5,7–10).
2. Obiectele din metal
Ca destinaţie, artefactele din metal se prezintă într-o mare varietate: unelte, arme, podoabe, acce‑
sorii vestimentare, instrumente muzicale.
2.1. Unelte
1. Secure cu lama lăţită. Are corpul alungit, îngust, mai gros spre muchie şi subţire la tăişul arcuit
spre interior. Lama este lăţită asimetric faţă de corp. Orificiul de înmănuşare este oval, ceafa rectangulară
în secţiune. Lungimea: 27 cm (din care gâtul 12 cm, muchia 7,5 cm, manşonul 7,5 cm); tăişul: 13,5 cm
lungime,7,5 cm lăţime; diametrele tubului pentru coadă: 5 × 3 cm (pl. III/3).
2. Secure. Prezintă aceleaşi caracteristici tipologice. Lungimea: 30 cm (din care gâtul 16 cm,
muchia 7 cm, manşonul 7 cm); tăişul: 13,2 cm lungime, 7,00 cm lăţime; diametrele tubului pentru
coadă: 5 × 2,5 cm (pl. III/2).
3. Secure. Prezintă aceleaşi caracteristici tipologice. Lungimea:33 cm (din care gâtul 17 cm,
muchia 8 cm, manşonul 8 cm); tăişul:16,5 de cm lungime, 8,0 cm lăţime; diametrele tubului pentru
coadă: 5,00 × 2,00 cm (pl. III/1).
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Cele trei piese au fost modelate prin forjare. Aceste securi au fost clasificate de Ioan-Emil Emandi
în tipul XI. Ceea ce individualizează acest tip de unealtă este lungimea gâtului, care oscilează între15–
20 cm şi dezvoltarea asimetrică a lamei faţă de muchie. În cadrul acestui tip se disting două subtipuri.
În cazul de faţă este vorba de al doilea subtip, caracterizat, ca şi primul, prin masivitate şi corp bine
structurat în gât şi lamă. Lama dezvoltată asimetric se înscrie într-un dreptunghi2. Coada din lemn trecea
probabil de un metru. Ca funcţionalitate, erau securi grele de pădure, folosite pentru doborîtul copacilor,
locul descoperirii fiind încă un argument în acest sens.
Tipologia acestor forme se cristalizează în secolul al XIV-lea, difuzionismul lor cunoscând apoi o
mare amploare, ajungându-se la uniformizarea tipurilor pe spaţii largi şi la perpetuarea lor până în secolul
al XVII3. Tipuri de securi asemănătoare celor de la Leş găsim în colecţiile Muzeului Ţării Crişurilor din
Oradea şi a altor muzee din ţară. Între acestea un topor din secolul al XV-lea descoperit în oraşul medie‑
val Baia (jud. Suceava)4 şi mai recent o secure provenind de la Bursuci (jud. Vaslui)5.
4. Ciocan cu braţele inegale îndoite în jos, uşor lăţit în dreptul orificiului pentru coadă. Spre capete,
ambele braţe se subţiază şi se îngustează. Lungimea: 17,5 cm; lăţimea în zona manşonului: 3,7 cm; lăţi‑
mea tăişului: 2,7 cm; tubul de înmănuşare de formă rectangulară: 2,0 × 1,5 cm. Deasupra, pe marginile
ambelor braţe, au fost trasate în lungime, linii paralele ce alcătuiau un chenar în interiorul căruia au fost
imprimate prin adâncire litere. Pe una din suprafeţe se disting literele V X X, iar pe cealaltă, mult mai
corodată, literele X X, distanţate (pl. III/4). În urma dezbaterilor exprimate în lucrări de specialitate, s-a
ajuns la părerea că literele reprezită marca celui care le-a produs. Începând cu secolul al XVIII-lea, odată
cu producerea de unelte din ce în ce mai de calitate, semnul de meşter se transformă în semn-ornament6.
Aplicarea semnelor se făcea când piesa era încă caldă prin ştanţare cu ajutorul unui ciocan.
În cazul de faţă, ca destinaţie ar putea fi vorba de ciocan de ascuţit/bătut coasa sau secera, dar şi de
un ciocan de fierărie destinat prelucrării la cald a unor piese de dimensiuni mai mici. Descoperit împre‑
ună cu securile, este posibil ca ciocanul să fi servit la ascuţirea acestora.
2.2. Vârfuri de săgeţi
1. Vârf de săgeată în patru muchii, prelucrat prin turnare. Lungimea: 8,00 cm. Are un peduncul
neobişnuit de lung ce se subţiază spre vârf şi devine rotund în secţiune (pl. IV/1). Se datează în epoca
dacică clasică7, având nalogii şi în mediu roman8.
2. Vârf de săgeată în formă piramidală alungită, cu trei feţe, prelucrat prin turnare. Lungimea =
5 cm; La locul de separare a lamei de peduncul prezintă o îngroşare de formă cilindrică, pedunculul de
înmănuşare având formă conică alungită (pl. IV/2). Se înscrie în grupa B, tipul 6 Ruttkay9. Astfel de
piese acoperă un interval cronologic destul de mare de timp cuprins între secolele VI-IX10. Sunt numite
deseori săgeţi de tip avaric, dar foarte probabil că acest tip de săgeată a fost vehiculat şi de grupurile de
slavi ce au pătruns în urma avarilor11. Într-o zonă relativ apropiată, o bună analogie pentru această piesă
găsim la Popeni-Cuceu (jud.Sălaj), cu datare în secolul al VIII-lea – prima jumătate a secolului al IX-lea12.
Din prima etapă (secolele VI-VII) a aşezării de la Davideni, jud. Neamţ provin şi câteva săgeţi din fier de
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Emandi 1981, fig. 12/6.
Emandi 1981, p. 43, 64.
Neamţu et al. 1980, p. 85, fig. 47/15, 48/8.
Rotaru 2008, fig. 7/2.
Chiriac 1978, p. 76.
Glodariu, Iaroslavschi 1979, p. 136, fig. 68/19.
Glodariu, Iaroslavschi 1979, p. 136.
Ruttkay 1976, fig. 54/B/6.
Ruttkay 1976, p. 331.
Mitrea 2001, p. 166.
Cosma 2002, p. 149, 215, 216; pl. 200/2.
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tipul cu trei aripioare13. Un vârf de săgeată din fier de acelaşi tip a fost descoperit în aşezarea din secolele
VI-IX de la Izvoare-Bahna (jud. Neamţ)14. Asemenea săgeţi s-au descoperit şi în alte situri arheologice
din Moldova, dar şi din Oltenia, Transilvania şi Basarabia15.
3. Vârf de săgeată de fier de formă romboidală, plat, având la bază o proeminenţă inelară, cu
peduncul de formă conică. A fost prelucrat manual prin baterea unei bucăţi de tablă. Lungimea: 7,00 cm
(pl. IV/3).
4. Vârf de săgeată de fier puternic corodat, păstrat în stare fragmentară. Vârful şi o aripă, rupte.
Avea probabil formă romboidală, fiind prelucrat manual, prin baterea unei bucăţi de tablă. Peduncul
de formă conică. Legătura pedunculului cu lama este marcată de o proeminenţă cilindrică. Lungimea:
5,7 cm (pl. IV/5)
Tipologic cele două vârfuri de săgeţi acoperă o lungă perioadă de timp. Există astfel de decoperiri
datate în secolele X-XI (Dodeşti16 şi Bârlăleşti17, jud. Vaslui; Păcuiul lui Soare, jud. Călăraşi18), la mijlocul
secolului al XIV-lea (Orheiul Vechi, R. Moldova)19, în secolele XIV-XV (Coconi, jud. Călăraşi)20, în seco‑
lul al XV-lea (Baia, jud. Suceava21; Roman, jud. Neamţ22).
5. Vârf de săgeată piramidal. Lungimea: 3,8 cm. Prelucrat prin turnare, are două părţi distincte:
vârful propriu zis în formă de piramidă şi pedunculul de formă conică cu vârful rupt (pl. IV/4). Prin
analogie cu o descoperire de la Baia (jud. Suceava) propunem datarea acestei piese în secolul al XV-lea23.
2.3. Inele digitale
Inelele, podoabe ale braţelor, sunt cantitativ, podoabele cele mai utilizate în evul mediu.
1. Inel simplu din bronz. D=2,2 × 2,1 cm. Executat prin turnare. Veriga are suprafaţa netedă şi
secţiune lenticulară (pl. IV/11).
2. Inel simplu din bronz. D=1,7cm. Executat prin turnare. Veriga are suprafaţa netedă şi secţiune
dreptunghiulară (pl. IV/8).
Ambele sunt inele ce se înscriu în categoria inelelor fără şaton. Inelele simple au fost utilizate pe tot
parcursul evului mediu. Cele mai timpurii sunt executate prin ciocănire, cele târzii prin turnare24.
3. Inel masiv din bronz realizat prin turnare, cu chatonul şi veriga făcând corp comun. Diametrul
2,7 cm. Veriga, lată de 0,5 cm, are în secţiune formă lenticulară. Chatonul, de formă ovală, cu diame‑
trele 1,2 × 1,7, cm este plat, cu o treaptă uşor supraînălţată şi cu un chenar incizat sub formă de şnur.
În interiorul chenarului se află o stea încadrată de câte o literă C, dispuse cu deschiderea spre dreapta,
respectiv spre stânga, sub care se distinge un decor stilizat. Pe umerii verigii, de o parte şi de alta a
chatonului, este incizat motivul crenguţei de brad flancat de linii verticale perpendiculare pe chaton
(pl. IV/7).
Tipologic, inelele cu chatonul uşor supaînălţat alcătuiesc o grupă aparte a inelelor din secolele
XII-XIII25, dar le întâlnim şi în secolul al XV-lea26. În ceea ce priveşte stilistica, motivul crenguţei de
13
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Mitrea 2001, fig. 63/3, 80/3.
Mitrea 1998, p. 40, fig. 25/3.
Mitrea 2001, p. 166.
Teodor 1984, p. 116, fig. 62/1.
Rotaru 2008, fig. 8/3.
Diaconu, Baraschi 1977, p. 140, c, fig. 105/24, 25, pl. 21/20.
Spinei 1982, fig. 40/10.
Constantinescu 1972, p. 97, pl. XI/1.
Neamţu et al. 1980, p. 69, fig. 35/4, 36/2.
Hânceanu 2014, p. 205, 209, pl. IV/2.
Neamţu et al. 1980, p. 69, fig. 36/3.
Oţa 2008, p. 108.
Oţa 2008, p. 113.
Soós 2011, p. 319, pl. I/5.
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brad îl găsim pe un inel de la Şopotu Vechi-Mârvilă (jud. Caraş-Severin)27 şi pe două inele provenite
de la Botoš (opst. Zrenjanin, Serbia)28, piese datând din secolele XII-XIII. Pentru decorul de pe chaton
analogiile sunt greu de găsit deoarece foarte rar se pot întâlni două sau trei exemplare cu acelaşi motiv
ornamental.
2.4. Cataramă
1. Cataramă de bronz, trapezoidală cu baza mare de 2,7 cm, baza mică de 2,5 cm şi lăţimea de
1,8 cm, dreptunghiulară în secţiune. Acul, cu o lungime de 2 cm, este circular în secţiune. La supra‑
faţă prezintă uşoare striuri oblice (pl. IV/6). Accesorii vestimentare de acest tip au fost descoperite la
Cefa-La Pădure29 şi Sântelec30 (jud. Bihor), piese databile în secolul al XIV-lea31, la Baia (jud. Suceava),
dar cu suprafaţa lisă, datată în secolul al XV-lea32, şi pe teritoriul Slovaciei la Ducové (districtul Trnava)
împreună cu alte componente de centură de la sfârşitul secolului al XIV-lea33.
2.5. Drâmbe
Drâmba, numită uneori drâng sau drând, este un instrument muzical idiofon alcătuit dintrun arc de fier în formă de potcoavă, prevăzut cu o lamă care se ciupeşte cu degetul în timp ce pot‑
coava se ţine în gură. Instrumentul este de obicei din oţel, dar există şi drâmbe din alte materiale.
Îndeplinind funcţia de vibrator, lama se pune în mişcare cu degetul arătător de la mâna dreaptă
ciupindu-i îndoitura exterioară. Produce un sunet zumzăitor nu prea mare ca volum, modulat prin
mişcarea buzelor. Diapazonul instrumentului nu este mare, de obicei el nu depăşeşte intervalul de
cvartă sau cvintă.
1. Drâmbă cu rama din bară de fier cu secţiune lenticulară având grosimea de 0,9 cm şi lăţimea
de 0,8 cm. Braţele, cu secţiune rombică, se subţiază spre vârfuri. Lungimea = 7,8 cm; diametrul ramei =
3,2 cm; lama ruptă (pl. IV/9).
2. Drâmbă cu rama din bandă de fier lată de 0,9 cm. Lungimea = 6,5 cm; diametrul ramei = 4,2 cm;
braţele cu secţiune rotundă, unul din braţe rupt, la cel rămas vârful rupt; lama ruptă (pl. IV/10).
Analogii pentru primul exemplar aflăm în oraşul medieval Baia (jud. Suceava) unde au fost găsite
două exemplare datate pe baze stratigrafice în secolele XV-XVII34.
Monedele sunt în număr de şase, dintre care doar patru au o stare de conservare satisfăcătoare.
Trei sunt pfennigi de Friesach din a doua jumătate a secolului al XII-lea, iar una este un denar maghiar
din primele decenii ale secolului al XVI-lea. Pentru celelalte două monede, datorită stării precare de con‑
servare, determinarea a fost făcută doar în cazul uneia dintre ele (un pfennig de Friesach); pentru cealaltă
piesă puternic deformată nu a putut fi identificat tipul sau emitentul35.
În absenţa unui context clar al descoperirilor de lângă Cantonul silvic Mihiş, încadrările tipologice
şi cronologice propuse de noi pot ridica semne de întrebare. Introducerea materialelor în circuitul ştiin‑
ţific va aduce însă clarificările, precizările şi corecturile care se impun.
Dacă uneltele şi armele pot fi puse în legătură cu activităţi sezoniere, desfăşurate în mediu silvic
(tăieri de arbori, vânătoare), ceramica marchează, credem, locul unei aşezări a cărei durată acoperă şase
secole. Numele pădurii în care au fost făcute descoperirile aminteşte de satul medieval Meches, atestat
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Oţa 2008, p. 112, 289, pl. 15/12; Ţeicu 2009, p. 180, pl. 25/4.
Oţa 2008, p. 113, 222, pl. 16/8, 9; pl. 51/7; Ţeicu 2009, p. 160, pl. 24/8, 9.
Crişan 2016, p. 77, pl. XXIV/16.
Piesă inedită, aflată în colecţia Muzeului Ţării Crişurilor din Oradea.
Crişan 2016, p. 77, pl. XXIV/16.
Neamţu et al. 1980, p. 74, fig. 44/10.
Ruttkay 1978, p. 148, fig. 18; Ruttkay 1979, p. 88, 121–122, fig. 54.
Neamţu et al. 1980, p. 77, fig. 42/1, 2.
Monedele au fost studiate de numismatul Corina Toma de la Muzeul Ţării Crişurilor din Oradea.
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documentar pentru prima dată în anul 131936. El mai este amintit în 134737 şi în 1552 (Méhes)38 pentru
ca mai târziu, în condiţiile situaţiei tulburi din Bihor de la sfârşitul secolului al XVI-lea, să se depopu‑
leze până la dispariţie39. În Conscrierea camerală a comitatului Bihor din 1692, anul recuceririi cetăţii
Oradea şi al sfârşitului stăpânirii otomane, satul este trecut în categoria aşezărilor părăsite de locuitori40.
Abandonarea a fost una reală şi definitivă, pentru că în secolul următor nu mai apare în documente ca
sat. S-a format în schimb un prediu cu numele Méhes Puszta, consemnat pe harta comitatului Bihor,
întocmită de autorităţile habsburgice între anii 1782–178541. Astăzi există doar pădurea şi cantonul care
perpetuează numele satului dispărut.
Pe lângă localizarea vetrei unui sat medieval, descoperirile din Pădurea Mihiş vin să îmbogăţească
cu noi aporturi repertoriul pieselor folosite de locuitorii Bihorului acelor vremuri în existenţa lor cotidi‑
ană. O existenţă ce reflectă preocupări diverse din care nu lipseau nici cele artistice.
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Fig. 1. Cantonul silvic Mihiş. Poziţie geografică în microzonă. Mihiş sylvan canton. Microzone geographical position.
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Fig. 2. Comitatul Bihor, detaliu (după Györffy Gy., Geographia historica Hungariae tempore stirpis Arpadianae, vol. I, 1967). Bihor
county, detail (after Györffy Gy., Geographia historica Hungariae stirpis Arpadianae tempore, vol. I, 1967)
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Fig. 3. Prediul (pusta) Méhes pe harta iosefină din 1782–1785. Méhes farmery on the map Joseph II in 1782–1785.

IOAN CRIȘAN

N

— 428 —

https://biblioteca-digitala.ro

MATERIAL ARHEOLOGIC MEDIEVAL DESCOPERIT ÎN URMA ACTIVITĂŢII DE DETECŢIE DE METALE

N

Pl. I. Cantonul silvic Mihiş.1–13, fragmente ceramice medievale. Mihiş sylvan canton. 1–13 medieval pottery.
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Pl. II. Cantonul silvic Mihiş. 1–10, fragmente ceramice medievale. Mihiş sylvan canton. 1–13 medieval pottery.
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Pl. III. Cantonul silvic Mihiş. 1–3, topoare; 4 ciocan. Mihiş sylvan canton. 1–3 axes; 4 hammer.
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Pl. IV. Cantonul silvic Mihiş. 1–5, vâfuri de săgeţi; 6, cataramă; 7, 8, 11, inele digitale; 9, 10, drâmbe.
Mihiş sylvan canton. 1–5 arrows; 6 buckle; 7, 8, 11, digital rings; 9.10, Jew’s harps.
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ELITE LOCALE ȘI CENTRE DE PUTERE ÎN
BANAT (SFÂRȘITUL SECOLULUI AL IX-LEA
– ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XI-LEA)
SILVIU OȚA*

LOCAL ELITES AND CENTRES OF POWER IN BANAT
(LATE IXth – EARLY XIth CENTURIES)
ABSTRACT: Between the fall of the Second Avar
Khaganate, at the beginning of the 9th century and the
arrival of the Hungarians and their satellites in the 30’s
of the 10th century, the local society from the area between
Mureș and Tisza rivers, the Danube and the Carpathians
experienced some significant social and political changes.
Both written sources and numismatic or archaeological
information were taken into account and corroborated in
order to identify some possible centres of power and local
elites, and to detect their specific features too.
Some changes which can be registered especially when
analyzing the funerary discoveries took place starting with
the fourth decade of the 10th century, due to the penetration, even if sporadic, of some groups of population from
Pannonia into the plains areas of the Banat. The above
mentioned changes indicate the emergence of new local
elite with rather military character. The eastern mountain
region, belonging to the First Bulgarian Czardom, did not
experience major changes, at least from this point of view.
KEYWORDS: settlements, cemetery, jewelries, fortifications,
weapons, pottery.

REZUMAT: Între căderea celui de-al doilea khaganat avar,
la începutul secolului al IX-lea, și pătrunderea ungurilor
și a sateliților lor în anii ’30 ai secolului al X-lea, societatea locală din spațiul cuprins între Mureș-Tisa Dunăre
și Munții Carpați a cunoscut câteva transformări sociale
și politice relativ importante. Pentru abordarea acestui subiect am avut în vedere atât informația scrisă, cea
numismatică și cea arheologică. Coroborarea lor duce la
identificarea unor posibile centre de putere și elite locale,
precum și la identificarea specificului lor.
Din deceniul al patrulea al secolului al X-lea, prin pătrunderea fie și sporadică a unor grupe de populație dinspre
Pannonia în zona de câmpie a Banatului, au avut loc unele
transformări, identificabile în special la nivelul descoperirilor funerare, care indică apariția unei noi elite locale al cărei
caracter este mai degrabă unul militar. În spațiul montan
din estul regiunii, aparținător primului Țarat Bulgar, nu a
suferit transformări importante din acest punct de vedere.
CUVINTE-CHEIE: așezări, necropole, podoabe, fortificații,
arme, ceramică

Problema elitelor locale și a centrelor de putere pe teritoriul Banatului în intervalul cronologic
analizat ridică o serie de probleme. În actualul stadiu al cercetării, în literatura română de specialitate,
anume cea arheologică, pentru perioada secolelor IX până la începutul secolului al XI-lea, subiectul nu a
fost prea mult dezbătut. Doar literatura istorică este relativ bogată, dar analizează subiectul în special prin
prisma cronicilor referitoare la formațiunile prestatale conduse de Glad și Ahtum.1
*
1

Muzeul Național de Istorie a României, silviuota@yahoo.com.
În acest sens, voi menționa doar câteva lucrări importante apărute în ultimii ani (Pascu 1971; Bizerea, Bizerea 1978,
p. 1–11; Halasi-Kun 1981, p. 113–118; Madgearu 1993, p. 5–12; Madgearu 1994, p. 147–154; Madgearu 1996, p. 5–22;
Pop 1996, p. 112–131; Madgearu 1998, p. 191–202).
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O paralelă cu ceea ce s-a întâmplat în partea centrală a Europei, ca de exemplu la Pohansko lângă
Bŕeclav,2 ar fi binevenită, însă din păcate, pe teritoriul Banatului nu există așezări și fortificații din aceeași
perioadă care să fi fost cercetate, fie și parțial și care să fi fost și publicate adecvat. La aceasta se adaugă, ca
de exemplu cazul fortificației de la Vladimirescu, nepublicarea planurilor de săpătură.3 Situația celorlalte
așezări rurale este relativ asemănătoare momentan, de aceea, singurele modalități de a obține informații
rămânând sursele scrise și minimele investigații arheologice publicate.
Pentru aceasta, o mare importanță are cunoașterea relațiilor dintre marile puteri în secolul al
IX-lea, precum și structura lor organizatorică. O reluare a informației, nu o mai consider necesară, litera‑
tura pe acest subiect fiind extrem de bogată.4
Foarte pe scurt, trebuie punctat că cel de-al doilea khaganat avar a fost distrus de războiul cu francii
în zona sa vestică și atacurile bulgare în partea estică. Ca urmare, teritoriul Banatului (cuprins între râu‑
rile Mureș în nord, Tisa în vest, Fluviul Dunărea în Sud și Munții Carpați în est) a fost integrat spațiului
bulgar în timpul hanului Krum (803–814)5 sau a fost într-o formă de subordonare față de acesta. Situația
a rămas stabilă pănă în anii ’30 ai secolului al X-lea, când în partea de câmpie au pătruns sporadic mici
grupuri de maghiari ca urmare a incursiunilor conduse de Zuardu, Cadusa și Boyta. Descoperirile arhe‑
ologice indică o concentrare a artefactelor specifice triburilor maghiare în special în nord-vestul regiunii
și în câteva puncte din partea centrală, ca de exemplu la Vršac,6 Banatski Despotovac7 sau Voiteni8 și
Ciacova.9 Inclusiv toponimia tribală maghiară arată doar mici concentrații de sate în câteva puncte din
Banatul de câmpie.10 Deși ele au fost identificate (n. n. toponimele), descoperirile arheologice efectuate
până în prezent nu le confirmă prezența decât până în vestul fostului comitat Caraș.11 Zonele de deal și
de munte din estul regiunii au rămas cel mai probabil în teritoriul Primului Țarat Bulgar până în anul
1014, când acesta a fost distrus de către Imperiul Bizantin, în vremea lui Samuil (997–1014).12 Ultimele
teritorii aveau să fie supuse până în 1018.
În aceste condiții, pentru secolul al IX-lea și primele decenii ale veacului următor, trebuie căutați
mai degrabă lideri locali care controlau anumite teritorii și erau în relație cu hanii, iar mai apoi cu țarii
bulgari.13
Cele mai vechi surse literare amintesc prezența pe teritoriul Banatului a slavilor predenecenti14
atacați de bulgari. În afara lor, s-a presupus prezența unor mici grupuri de avari și populație romanică.15
Sursele literare târzii, menționează astfel de conducători locali, în special pentru secolul al X-lea,
ca de exemplu Salanus (între Dunăre și Tisa), Menumorout (în Crișana) și Glad (în Banat).16
Pe ansamblu, sursele istorice dar și descoperirile arheologice, atestă un tablou etnic, destul de
2
3

4

5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16

Macháček 2010.
Aceasta ar fi una dintre puținele fortificații cercetate, datată în cursul secolelor IX-X. Din păcate, doar foarte puțin din ceea
ce s-a investigat a văzut lumina tiparului și poate fi utilizat într-o analiză mai complexă. De aici dispunem doar de un singur
plan al cetății (Iambor 2005, p. 346, pl. XVIII/1).
Rusu 1975, p. 202–203; Bálint 1991; Pop 1996, p. 112–131; Madgearu 2005a, p. 41–61; Glück 1976, p. 89–116; Iambor
2005, p. 250–267; Bejan 1995, p. 15–31; Spinei 1990, p. 123, 127.
Madgearu 2005a, p. 42.
Stanojev 1989, p. 43.
Radičević, Špehar 2015, p. 137–162.
Medeleţ et al. 2001, p. 99–112.
Radu 1972, p. 61–63; Oța 2014, p. 343, pl. 111.
Györffy 1962, p. 837, 838; Györffy 1986, p. 308, 309 471; Oța 2007, p. 27.
În acest sens, vezi Györffy 1986, p. 469–498. Partea sa de câmpie, până la Dunele Deliblat, este actual în componența
Banatului sârbesc.
Oța 2015, p. 526–527.
Dejan 2015, p. 118.
Madgearu 1998, p. 194–196.
Rusu 1975, p. 201–202; Bejan 1995, p. 99.
Rusu 1975, p. 203–206.
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divers.17 După înfrângerea lui Glad18, acesta se diversifică și mai mult prin pătrunderea maghiarilor și a
sateliților lor cabarii.19 Secolul al XI-lea aduce noi grupuri etnice foarte mici, dispersate însă în special
prin mediul mănăstiresc.20
Din punct de vedere politic, pentru secolul al IX-lea și prima treime a celui de-al X-lea, terito‑
riul Banatului trebuie abordat și prin prisma istoriei bulgare, dar cu sublinierea particularităților locale,
după căderea khaganatului avar și până spre 930. După această dată este destul de neclar dacă teritoriul
său era împărțit între Banatul estic (rămas sub autoritatea bulgară până în 1014/1018) și cel de câmpie
unde au început să pătrundă într-o formă incipientă grupuri de maghiari și kabari.21 Cert este că, în acest
moment, artefacte atribuibile maghiarilor nomazi nu au fost încă semnalate la est de linia Vršac-DetaTimișoara. Indiferent de cum au decurs evenimentele, după anii ‘30 ai secolului al X-lea, este destul de
clar că teritoriul Banatului a ieșit din sfera lor de influență, până la începutul secolului al XI-lea. Chiar și
după înfrângerea lui Ahtum, zona sud-estică a regiunii nu a fost controlată de aceștia pentru mai bine de
două sute de ani, până la înființarea Banatului de Severin.
PROBLEMELE ARHEOLOGICE
Centrele de putere din vremea prezenței bulgarilor sunt destul de greu sesizabile. Aceasta cu atât
mai mult cu cât artefacte de la nordul Fluviului, atribuibile lor, sunt totuși relativ puține. Acestea se con‑
centrează cu precădere în Transilvania,22 Valahia și Moldova.23
În Transilvania avem mai degrabă de-a face cu mici grupuri de morminte atribuite protobulgarilor,
ca de exemplu în bazinul mijlociu al râului Mureș.24 Dacă avem în vedere interesul bulgarilor pentru sali‑
nele transilvănene,25 putem bănui că centrele din Banat au fost doar puncte de vamă și de distribuție a sării
în teritoriu. Modul de organizare al comunităților bulgare din Transilvania rămâne însă puțin cunoscut.
Tot acolo, după dispariția necropolelor atribuite acestei populații, la nivelul culturii materiale și
spirituale, au pătruns și elemente ale civilizației bizantine, în special pentru secolele X-XI.26 În timp, ele
se vor constitui ca centre de putere, atestate atât arheologic cât și documentar.
Pe teritoriul Banatului, problemele sunt cel puțin la fel de complexe. Aici, artefactele atribuibile
protobulgarilor, sunt reduse numeric. Poate că mai degrabă prin prezență “bulgară” ar trebui să înțelegem
17

18
19
20
21
22
23

24

25
26

În secolul al IX-lea au fost menționați praedenecenti (sau marvani ori merehani, trib slav), atacați de către bulgari (Pál
2006, p. 35). Pentru primii ani ai secolului al X-lea, sunt amintiți bulgarii, vlahii și “cumanii”. Ultimii pot fi identificați cel
mai degrabă cu grupuri de populații tiurkice. Termenul de “cneji ai bulgarilor” (...kenezy bulgarorum...) utilizat de către
Anonymus (Anonymi Bele Regis notarii, Capitolul XLIV, p. 96–97, editori Martyn Rady, László Veszprémy, și János
M. Bak) este destul de suspect, știut fiind faptul că aceștia din urmă nu aveau astfel de funcții. Aceasta poate duce mai
degrabă la supoziția că era vorba de cneji aflați într-o anume relație de subordonare cu primul Țarat Bulgar, dar aparținând
cel mai probabil unei alte grupe etnice.
Halasi-Kun 1081, p. 113–118.
Boba 1971 (1972), p. 168, 170.
Vezi Heitel 2010.
Oța 2014, p. 171–180. Pentru Banatul sârbesc, vezi și Radičević, Špehar 2015, p. 137–162.
Pinter et al. 2006, p. 44–48.
Dolinescu-Ferche, Ionescu 1970, p. 419–430; Toropu, Stoica 1972, p. 163–188; Mitrea 1989, p. 145–219; Luca,
Măndescu 2001, p. 82, 84–85, 86–87; Dejan 2015, p. 371, pl. 13, p. 372, pl. 14, p. 374, pl. 16, p. 375, pl. 17/5–9, p. 376,
pl. 18, p. 377, pl. 19, p. 378, pl. 20, p. 379, pl. 21, p. 380, pl. 22, p. 383, pl. 25/6–7 și repertoriul de la paginile 253–285.
Vezi Horedt 1954, p. 487–504; Horedt 1958; Horedt 1966, p. 261–290; Horedt 1986; Luca, Pinter 2001; Pinter et al.
2006, p. 44–48.
Oța 2005, p. 400.
Comunicare ținută de Silviu Oța în anul 2015 la sesiunea internațională Arheologia Mileniului I de la Ploiești (Bijuteria
de influenţă bizantină din Transilvania şi Crişana (secolele X-XIII). De asemenea, este foarte importantă descoperirea unei
biserici la Alba Iulia, datată în cursul secolului al X-lea, atribuită unor meșteri din Imperiul Bizantin (Marcu Istrate 2015,
p. 177–213). O semnificație deosebită are și descoperirea de cruciulițe pectorale și relicvar datate în aceeași perioadă, din
Pannonia, Crișana și Banat (Langó, Türk 2004, p. 387–403, 445, 13. kép, p. 446, 14. kép).
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grupele de populație aflate sub influența lor, dar care aveau alt etnic. Distribuția artefactelor protobulgare
în sud-estul Europei27 este destul de clară și nu comportă prea multe dubii. Într-un anumit fel, situația
este întrucâtva cu cea a populației din cel de-al doilea Chaganat Avar.
În stadiul actual al cercetării avem fortificații de pământ și lemn, locuite, care constituiau în același
timp și puncte comerciale. Datorită faptului că nu au fost desfășurate cercetări arheologice în prea
multe astfel de situri, nu știm dacă existau acolo și ateliere (excepție pare a face cetatea de pămând de
la Vladimirescu), biserici, sau care era organizarea lor internă. Acestea au avut în jurul lor sate atestate
arheologic, a căror populație probabil gravita în zona cetăților.
În secolul al IX-lea și începutul celui de-al X-lea, datorită poziției lor geografice, mai dezvoltate par
să fi fost așezările din preajma marilor râuri, ca de exemplu Mureș (Vladimirescu, Bulci, Pecica, Morisena
etc.) și mai ales cele din preajma Dunării (Orșova, Gornea, Banatska Palanka, Kuvin, Pančevo). Traseele
marilor râuri (Mureș și Tisa) și Dunărea au constituit aici artere comerciale importante. În timp, punc‑
tele comerciale situate de-a lungul drumurilor sau a marilor râuri, ori de pe malul Dunării, multe forti‑
ficate, au ajuns mici centre de putere locale. Câteva dintre ele aveau să devină și “capitale” ale ducatelor
nou formate (al lui Glad, iar mai târziu, cel al lui Ahtum, precum Keve sau Morisena28) sau mici centre
de putere locale (Vladimirescu, Vršac).29
Un prim conflict, conform surselor scrise, a avut loc în anii ’30 ai secolului al X-lea. Interesant este
că partea sud-estică a Banatului a rămas în afara sferei de influență a maghiarilor. Dacă zonele de deal
și de munte au făcut parte din ducatul lui Glad, în acest stadiu al cercetării nu putem spune nimic cert.
Mai plauzibilă este teoria conform căreia teritoriul amintit a rămas parte componentă a Primului Țarat
Bulgar sau sub influența acestuia. Foarte important este însă un pasaj din Gesta Hungarorum, în care se
precizează că “...au venit către hotarele bulgarilor și și-au așezat taberele lângă fluviul Ponoucea.”30 În
acest fel, este destul de evident, că spre sud, la Dunăre, era granița cu Țaratul. Spre est însă, aceștia nu par
să fi depășit teritoriul Vršacului, ceea ce ar putea sugera o altă posibil segment de graniță spre partea de
dealuri și de munte a regiunii. Aceste informații pot demonstra că în cursul secolului al X-lea, teritoriile
de la nord de Fluviu, deși în secolul precedent fuseseră atacate de către bulgari, acum erau mai degrabă
într-o formă de dependență față de ei sau sub influența lor. În acest sens, pentru partea de câmpie a
Banatului, ne putem ralia demonstrației realizate de către Takács Miklós, din punct de vedere al unei
granițe politice, în prima variantă propusă.31 Aceasta însă trebuie puțin nuanțată, în funcție de sursele
istoriografice și descoperirile arheologice. Dacă avem în vedere anumite artefacte, în special piese de
podoabă, accesorii vestimentare, dar și ceramică, precum și unele practici funerare, se poate observa cu
ușurință o puternică influență balcanică în toate teritoriile de la est de Tisa până la începutul secolului al
XI-lea, când aceasta încep să se restrângă treptat.
Creșterea puterii economice a elitelor locale nu a scăpat neobservată atât de către papalitate cât și
de regele Ștefan I al Ungariei (1000–1038). Mai mult decât atât, teritoriile de la nord de Mureș au fost și
ele integrate în formațiunea prestatală condusă de Ahtum. Neînțelegerile au luat amploare în secolul al
XI-lea, și ca urmare a controlului transporturilor de sare din Transilvania, culminând cu disputa asupra
controlului văii Mureșului dar și a Banatului de câmpie. În cele din urmă, doar partea de sud-est nu a fost
integrată Regatului ungar ca urmare a conflictului, între Ahtum și regele Ștefan I al Ungariei,32 deși nu
este exclus ca expediția să fi atins și zona Orșovei, dar fără ca zona de deal și montană să fie supusă.
27
28
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Fiedler 2008, p. 155, fig. 1.
Bizerea, Bizerea 1978, p. 1–11.
Ambele au devenit în cursul Evului Mediu centre de comitat.
Anonymus (Anonymi Bele Regis notarii, Capitolul XLIV, p. 96–97, editori Martyn Rady, László Veszprémy, și János
M. Bak).
Takács 2016, p. 2, fig. 1.
Popa 1989, p. 354.
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În analiza acestui subiect, foarte importante sunt câteva etape, fiecare cu aspectele sale specifice.
Un prim demers (sau etapă) trebuie legat de identificarea așezărilor și a artefacelor care le sunt spe‑
cifice (ceramică, unelte, ustensile, accesorii vestimentare, podoabe, tipuri de locuințe și alte amenajări).
Urmează necropolele, grupurile de morminte, cu artefactele care le conțin (unelte, ustensile, podoabe,
accesorii vestimentare, ceramică, arme, amenajări, mobilier funerar, ofrande etc.) ca inventar, databile
în cursul secolelor IX-X (chiar începutul celui de-al XI-lea),33 dar diferite de cele aduse de maghiari și
sateliții lor. Cele mai importante și numeroase sunt cele balcanice de tradiție bizantină, din complexe
funerare care nu pot fi atribuite maghiarilor.34
Anumite ritualuri funerare pot și și ele un bun indicator, în special cele legate de prezența bogomi‑
lilor sau a altor erezii.
O altă etapă importantă o constituie analiza prezenței podoabelor și accesoriilor vestimentare
de tradiție bizantină în morminte atribuite maghiarilor. Prezența lor indică pe de o parte încercarea de
adoptare a bijuteriilor localnicilor, iar pe de alta direcțiile de circulație/vehiculare a acestor piese.
Fortificațiile menționate în documente, dar și a celor identificate arheologic, databile în secolele
IX-X, anterioare venirii maghiarilor pot furniza și ele o serie de informații extrem de importante privind
structurile sociale ale secolelor IX-X, dar și o bună datare a conflictelor din acea vreme.
Prezența armelor care pot fi datate în cursul secolului al IX-lea și începutul celui de-al X-lea, este și
ea un bun indicator pentru identificarea centrelor de putere sau a traseelor urmate de anumite armate în
drum spre acestea, ori a punctelor unde este posibil să fi avut loc ciocniri militare.
Pentru teritoriul Banatului, cartarea așezărilor a fost realizată și publicată în câteva studii impor‑
tante, atât în România35 cât și în Serbia36 (pl. 1). Numărul relativ mare de puncte în care au fost identifi‑
cate așezări, indică în mod clar existența unor populații în anii premergători atacării Ducatului lu Glad
de către maghiari, dar și în secolul al IX-lea, după căderea khaganatului avar. Dispunerea lor pe hartă,
deși poate fi considerată subiectivă datorită stadiului cercetării, indică pentru secolul al IX-lea o mare
densitate de așezări. Mai puțin populate par a fi fost regiunile inundabile de pe cursul inferior al râurilor
Timiș și Bega.
În alte zone se poate observa însă o mare concentrare a satelor, precum în zona Vršacului, a spațiului
dintre cursurile inferioare a râurilor Nera și Caraș, regiunea Timișoarei, a localităților Jazovo-OstojičevoPadej, ori regiunea de la sud de confluența Timișului și Pogăniciului.
Interesant este că de-a lungul marilor cursuri de apă (precum Mureș, Timiș și a Dunării, așezările
au fost mai distanțate sau erau doar mici grupuri (Pančevo, Gornea, Orșova).
Problema fortificațiilor a constituit și ea subiectul diverselor studii sau volume ori părți de volume
(pl. 2). Conform datărilor din literatura de specialitate, unele dintre ele au fost datate în bună parte și în
cursul secolului al VIII-lea. Există însă anumite semne de întrebare asupra acestor datări, deși în unele
cazuri ele nu trebuie excluse total.
Una din ultimele sinteze importante, privind această problematică a fost semnată de către Petru
33
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Organizarea necropolelor, în special a celor din veacul al IX-lea și începutul celui de-al X-lea, este puțin cunoscută, mare
parte a lor indicând posibile distrugeri, în special în cursul secolului al X-lea.
Aici trebuie însă făcute diferențe între piesele din diverse regiuni ale Peninsulei Balcanice, care au avut fiecare anumite
caracteristici și cele din Pannonia.
Popa 1989, p. 355; Cosma 1992, p. 232, pl. IV-VII; Bejan 1995; Luca 2005; Bejan 2006; Țeicu 1998,,
Mulțumim pe această cale colegilor Stanko Trifunović (Muzeul Vojvodinei, Novi Sad) și Dejan Radičević (Universitatea
din Belgrad) pentru sprijinul acordat. Trifunović 1989/1990, p. 99–130; Trifunović 1997, p. 113–135; Djordjević 2000,
p. 19–63; Djordjević, Djordjević, Radičević 2005, p. 261, 262, 263, 264, 269, fig. 1, p. 270, fig. 2/4–5, p. 271, fig. 3,
p. 272, fig. 4/1–3; Girić 1995/1996, p. 139–154; Stanojev 1996 (vezi localitățile din Banat); Živković 1997, p. 143–154;
Radičević et al. 2011–2012, p. 82–84, pl. 10–11; Radičević et al. 2012, p. 201–224.
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Iambor, publicată în anul 2005.37 Dumitru Țeicu a reluat parțial problema, fără a aduce însă multe
lucruri noi.38 Informația arheologică și cea documentară, indică prezența unor cetăți de pământ la
Vladimirescu,39 Pescari,40 Cenad,41 Bocșa (?),42 Căvăran (?),43 Vrscia (Vršac),44 Bulci45 sau castre romane
ori romano-bizantine refolosite la Kuvin,46 Haram (Sapaja),47 și fortificații preistorice ca de exemplu la
Cladova (?),48și Duplijaja.49 Nu se cunoaște situația pentru alte cetăți, rezultatele cercetărilor rămânând
nepublicate (Bocșa) sau ele fiind doar identificate (Căvăran). Un alt demers important ar fi identificarea
artefactelor medievale din fortificații dacice (precum Cladova) și câte anume au fost reutilizate și în cur‑
sul secolelor IX-X, așa cum s-a întâmplat cu o parte a castrelor romane sau romano-bizantine. Situația
pare să se repete și în zonele nordice ale României, unde au fost semnalate reutilizări de puncte mai vechi
din timpul Imperiului roman sau chiar mai devreme.50
Organizarea lor internă, rămâne în acest moment prea puțin cunoscută. Din datele istorice avute
la dispoziție, este destul de evident că acestea au existat și au funcționat în cursul secolului al IX-lea și al
X-lea. Acestea par a fi fost însă, măcar și în parte, destul de diferite de cele cercetate în Europa Centrală,
fie și prin prisma modului lor de construcție.
Pentru reconstituirea unei imagini a lor și a modului de funcționare al centrelor de putere din
Banat, se impune utilizarea tuturor informațiilor, atât cele scrise, cât și cele arheologice.
Din punct de vedere al dispunerii teritoriale, se poate observa cu ușurință că cele mai multe se
găseau în apropierea unor mari cursuri de apă, precum Mureșul sau Dunărea. Mai puține sunt cele din
interiorul teritoriului, dar și acestea au fost amplasate de-a lungul drumurilor principale care în mare
parte erau tot cele din perioada romană.
Faptul că într-o parte a fortificațiilor sau în apropierea lor au fost descoperite și podoabe de tradiție
balcanică este extrem de important, acestea atestând pe de o parte circulația mărfurilor, în cazul nostru
a podoabelor și accesoriilor vestimentare, în spațiul sud-est european între diverse centre, iar pe de alta,
37
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Iambor 2005.
Țeicu 2009. Volumul este doar o compilație selectivă de texte și informații din colecțiile de documente, cu numeroase
greșeli și interpretări personale și nu aduce nimic nou în afara unor fotografii. Multe cetăți lipsesc din repertoriu, iar pie‑
sele arheologice sunt cu desăvârșire absente. În ceea ce privește o minimă interpretare pertinentă asupra rostului cetăților
în diverse momente ale perioadei studiate, nici nu poate fi vorba. Chiar atunci când încearcă să explice o anume proble‑
matică, practic este vorba de preluări din literatura maghiară.
Barbu, Zdroba 1978, p. 101–121; Barbu, Zdroba 1979, p. 291–296; Barbu 1980, p. 151–162; Iambor 2005, p. 76–82.
Din descrierile autorilor cercetărilor, pe lângă locuințe, au fost identificate și resturi de zgură, ceea ce ar fi un indicator al
existenței unor ateliere de prelucrare a metalelor. Din acest punct de vedere, centrul de la Vladimirescu se poate apropia ca
organizare de cele din centrul Europei. Trebuie spus însă că din dispunerea așezărilor rurale în jurul fortificațiilor, situația
din Banat pare mai apropiată ce ceea ce s-a întâmplat ca mod de organizare la sudul Dunării, unde exista fortificația cen‑
trală, de multe ori existentă din antichitate, și satele care gravitau în jurul său.
Matei Uzum 1973, p. 146–148; Iambor 2005, p. 76.
Iambor 2005, p. 82–87.
Luca 2005, p. 44.
Luca 2005, p. 98. Cercetarea arheologică a cetăților de la Căvăran și Bocșa ar trebui sa fie una prioritară, datorită pozițiilor
lor. Dacă săpăturile viitoare vor identifica faze ce construcție databile în secolele IX-X, acestea ar putea fi un indicator al
unor mici centre de putere locale, dar și a unei posibile granițe între Banatul estic aflat sub control bulgar și cel din câmpie,
aflat sub influență ungară.
O cetate de pământ nu a fost încă identificată încă aici, deși cronicile medievale indică prezența acesteia în zonă. Este
vorba de Urscia (Vrscia) confundată adesea cu Orșova. În acest sens, vezi Bizerea, Bizerea 1978, p. 4–6.
Ferenczi, Barbu 1978, p. 67–79; Iambor 2005, p. 87–88.
Iambor 2005, p. 66–69.
Iambor 2005, p. 69–70.
Funcționarea cetății de aici este mai degrabă presupusă decât dovedită în acest moment (Iambor 2005, p. 88–89).
Cercetările de acolo au identificat printre piesele dintr-un atelier datat în cursul secolului al XIII-lea și altele mai vechi,
databile în cursul celui de-al X-lea (Oța et al. 2015, p. 127, pl. 4/7, p. 129–130).
Janković, Radičević 2005, p. 275–285.
Băcueț-Crișan 2015, p. 32.
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o cultură materială comună între teritoriile sud și nord dunărene. Un alt aspect important este că, în
acest mod, se demonstrează locuirea spațiului analizat în cursul secolului al IX-lea și al X-lea de populații
care aveau alte tradiții decât cele legate de populațiile nomade de stepă, anume resturi avare și mai târziu
ungurii. De asemenea se poate observa sărăcia artefactelor atribuibile populațiilor tiurkice vechi, care
pot fi identificate doar sporadic.51
Alături de analiza punctelor fortificate, foarte importantă este prezența armelor în morminte, dar
și descoperirile izolate de piese de armament (pl. 2).
Prezența spadelor este documentată prin piese care au fost atribuite secolelor IX-X (Kovin,52
Jimbolia,53 Zrenjanin54), X-XI (Banatski Brestovac,55 Săcălaz,56 Nerău,57 Cheglevici58 și KübekházaÚjtelep,59 Arad-Ceala) și XI (Vršac,60 Sasca Montană,61 Orșova,62 Novi Bečej63).
Cele mai multe exemplare sunt însă fără context arheologic clar. Aceasta demonstrează că măcar o
bună parte a lor nu sunt specifice unei anumite populații. Doar piesele de la Kübekháza-Újtelep, Nerău,
Arad-Ceala și Săcălaz au fost descoperite în morminte sau sunt susceptibile de a fi făcut parte din inventarul
lor. Cum utilizarea lor în mediul maghiar este în cele mai multe situații post mijlocul secolului al X-lea, prac‑
tic și aceste complexe funerare sunt târzii. Excepție pare a face mormântul cercetat la Arad-Ceala, care avea
atât spadă cât și o sabie. Ele pot fi legate atât de prezența maghiarilor, însă pot fi și practici funerare anterioare
venirii, dar și de influență maghiară, așa cum s-a întâmplat și în Dalmația64 și Europa Centrală sau de Est.65
Interesant este că exemplarele târzii, cu excepția celei de la Novi Bečej, se află în jumătatea sudică
a Banatului, inclusiv în zone necontrolate de maghiari, precum la Sasca Montană și Orșova.
Prezența săbiilor, foarte redusă numeric, se concentrează în nord-vestul regiunii, la Kiszombor66
E, Tomnatic-?67 și Arad-Ceala68.
Vârfurile de lance sunt relativ reduse numeric și au fost descoperite tot în nord-vestul regiunii, dar
nu neapărat în complexe funerare (Novo Kneževac,69 Deszk-J,70 Sânicolau Mare71 și Comloșu Mare72).
Obiceiul depunerii lor în morminte se poate observa inclusiv în perioada precedentă, în morminte ale
atribuite slavilor din perioada avară târzie, precum la Kašić-Maklinovo Brdo73 sau Bajagić-Banova Draga.74
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Pe lângă unmic grup de morminte descoperit la Nikolinci-Kinipište (Živković 1997, p. 143–154), este posibil să mai
existe o aplică protobulgară descoperită în Banat, momentan inedită.
Kovács 1994–1995, p. 167, 173, pl. 13/5.
Heitel 1995–1995, p. 402, fig. 5b, p. 430.
Kovács 1991, p. 422.
Aleksić 2004, p. 251–265.
Hampel 1907, p. 138.
Medeleț, Bugilan 1987, p. 150–152.
Heitel 1995–1995, p. 402, fig. 5b, p. 430.
Bálint 1991, p. 238.
Kovács 1994–1995, p. 165, pl. 8/7, p. 179.
Heitel 1995–1995, p. 402, 405, 430.
Heitel 1995–1995, p. 402, fig. 5b, p. 430.
Kovács 1994–1995, p. 165, pl. 8/5, p. 178.
Jovanović 1977, p. 146, 147, 166, T. II, p. 167, T. III; Petrinec 2009, p. 349, Tab. 25/1, p. 353, Tab. 29/1.
Buko et al. 2013, p. 427, 430, fig. 6/1, 3.
Kovács 1990, pl. 2.
Bálint 1991, p. 242 consideră că este vorba de o sabie, iar Kovács 1971, p. 87, 91, pl. 6/2, este nesigur ce armă este, anume
sabie sau vârf de lance.
Dörner 1970, p. 447–448; Mărginean 2015, p. 140–141, 244, pl. 2, p. 245, pl. 3
Stanojev 1989, p. 66.
Kovács 1977, p. 62, pl. 58/2.
Kűhn 1911, p. 183.
Medeleț, Bugilan 1987, p. 123.
Petrinec 2009, p. 336, Tab. 12/2.
Petrinec 2009, p. 326, Tab. 2/1.
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Topoarele au făcut și ele obiectul depunerii în morminte, însă sunt relativ puține și nu pot fi legate
în toate cazurile în mod sigur de prezența ungurilor. De altfel, practica a fost extrem de utilizată inclusiv
în mediul slav.75
Tezaurele monetare și circulația monetară (pl. 3) la rândul lor sunt un bun indicator în sensul
existenței unor populații deprinse cu folosirea lor în alt mod decât ca obiecte de podoabă. Moneda
bizantină este cea care a avut cea mai mare circulație în toată regiunea în secolele IX-X și începutul celui
de-al XI-lea. Aceasta era depusă atât ca obol funerar (Kiszombor-B, M. 342, imitație monedă Constantin
al VII-lea & Roman al II-lea, din bronz aurit; 948–959;76 Uivar-Pustiniș-Hodaie; Roman I; 920–944,77
Deta; Leon al VI-lea; 886–91278), dar a fost și tezaurizată (Gaj,79 210 monede bizantine din aur emise în
timpul lui Theodosius al III-lea; 715–717; Constantin al VII-lea & Roman al II-lea, 945–959, Nikephor
al II-lea & Vasile; 963–969; Ioan I Tzimiskes; 969–976)80 pe tot parcursul secolelor IX-X.81 Faptul că
tezaurul de la Gaj cuprinde și o monedă emisă în secolul al VIII-lea, iar îngroparea sa trebuie căutată în
vremea lui Ioan I Tzimiskes, indică prezența în zonă a unor familii de lideri locali care au rămas în zonă
și după atacul maghiarilor condus de Zuardu, Cadusa și Boyta. Imaginea acesta poate fi completată și de
alte piese din aur descoperite de exemplu la Vršac sau Orșova.
În paralel au fost utilizate și monede occidentale, ca de exemlu așa cum indică descoperirile de la
Jamul Mare (două monede emise în timpul lui Ludovic al III-lea (879–882) și Carloman (879–884),82
Orșova (Ludovic al II-lea; 855–875),83 Deszk-Újmajor (Carol I cel Pleșuv perforată; 840–875).84
Prezența monedei comune, din bronz, demonstrează pentru secolele IX, X și începutul celui de-al
XI-lea prezența unor populații obișnuite cu utilizarea ei, mai ales dacă avem în vedere că cele mai multe
exemplare nu au fost perforate pentru a fi purtate ca pandantiv.85
Pe lângă circulația monedelor de bronz, cele de aur indică și existența unor mici centre de putere,
precum zona Vršac86 sau Kovin,87 dar și la Orșova.88
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Petrinec 2009, p. 334, Tab. 10/3 (Kašić-Maklinovo Brdo); Petković et al. 2005, p. 221, sl. 22.
Kovács 1989, p. 41; Velter 2002, p. 306.
Luca 2005, p. 383; Oța 2005, p. 174; Oța 2007, p. 20, 29; Oța 2008, p. 298.
Kovács 1989, p. 25.
Gaj, din zona Kovin, nu poate fi identificată nici cu Gajul Mic din România și nici cu Veliki Gaj. Aceste din urmă localități
se află la sud-sud-vest de Deta.
Oberländer-Târnoveanu, Sășianu 1996, p. 99/36/3, 4, 6, 7; Velter 2002, p. 318–319.
Alte monede (vezi Velter 2002, p. 293, 296, 298, 299, 301, 319, 321, 323) provin din așezări sau din descoperiri întâm‑
plătoare, precum cele de la Lovrin (Roman I & Canstantin al VII-lea; 919–921 p. Chr.), Orșova (Leon al VI-lea; 886–912
p. Chr.; Vasile I; 867–886; Roman I & Christophor; 921–927; Nichephor al II-lea Phokas & Vasile al II-lea; 963–969;
follis anonim, 976–1001 bătut peste Constantin al VII-lea & Roman al II-lea; alți șapte folles anonimi, clasa A din anii
976–1030/35), Remetea Mare (follis anonim, clasa A2; 976–1030), Sânpetru German (monedă bizantină sec. X-XI),
fostul comitat Timiș (follis clasa A3; 976–1030/35), Timișoara-Cimitirul Eroilor (Constantin al VII-lea și Zoe; 913–
919), Kovin (follis anonim clasa A; 976–1030/35), Pančevo (follis anonim clasa A; 976–1030/35), Vršac (monedă
bizantină din aur emisă în cursul secolului al X-lea) Zrenjanin (follis anonim clasa A3; 976–1030/35 sau Ioan I Tzimiskes;
972–976, conform lui Kovács 1989, p. 85). O altă monedă emisă în timpul lui Constantin al VII-lea a fost descoperită la
Arad-cartierul Gaj și face parte dintr-o colecție particulară (Mărginean 2015, p. 140).
Velter 2002, p. 329.
Kovács 1989, p. 51.
Velter 2002, p. 330.
Perforarea monedelor și utilizarea lor ca pandantiv a fost și este considerată adesea ca fiind un element de identificare al
populațiilor nomade de stepă, în special de către cercetătorii unguri. Astfel de piese se regăsesc însă și în spațiul bulgar,
fără a fi fost atribuite unor elemente nomade. Este mai degrabă vorba de o practică uzuală în diferite grupuri etnice sau
culturale, fără a putea fi neapărat apanajul unuia dintre ele. Practica perforării monedelor și purtării lor ca podoabe este
atestată atât înaintea venirii ungurilor, cât și mai târziu, chiar până în prezent.
Velter 2002, p. 323. Monedă bizantină din aur, datată în cursul secolului al X-lea.
Este vorba de tezaurul de la Gaj din apropiere.
Velter 2002, p. 296.
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Necropolele constituie una din problemele cheie ale perioadei studiate. Din păcate, cele mai
multe (altele decât cele atribuibile maghiarilor sau considerate aparținând așa-zisului orizont funerar
de tip Bjelo Brdo) par a fi fost distruse în trecut sau în perioade mai târzii. Doar foarte puține mor‑
minte datate în secolele IX-XI, care nu pot fi atribuite populațiilor nomade de stepă au fost identificate
și cercetate, fie și parțial (Deta, pl. 7/11–12;89 Vatin, pl. 5/24–25;90 Timișoara-Cioreni, pl. 6/1–16;91
Vladimirescu,92 Kiszombor-B, pl. 6/18–21;93 Nikolinci, pl. 5/1–6; Starčevo-Livade, pl. 8/8–9;94 PecicaRovine, pl. 5/30, pl. 8/10; Nădlac-Lutărie, pl. 8/795). O parte a lor au rămas fără o descriere minimală,
precum o parte a celor de la Vladimirescu, parțial Pecica sau Deta.
Totuși, unele descoperiri de piese de podoabă în cantități importante, realizate pe spații rela‑
tiv mici, sugerează că ele au existat. Aceasta este situația în cazul descoperirilor de la Orșova (cercei,
pl. 5/20–29),96 Pančevo (cercei și brățări, pl. 5/7–11, 15)97 sau Banatska Palanka (cercei și verigi de
păr, pl. 5/13–21).98
Lor li se adaugă alte puncte de unde au fost recuperate piese vestimentare (accesorii de curea) fără
context arheologic, ca de exemplu la Orešac (pl. 6/17)99 sau Pančevo (pl. 5/12).100 Fără excepție ele își
găsesc analogii în mediul sud-dunărean al secolelor IX-X sau eventual începutul celui de-al XI-lea.
Alte podoabe provin din morminte cel mai probabil distruse, în puncte unde apar și mor‑
minte ale populației nomade, ca de exemplu la Pecica101 și Novi Kneževac-Posesiunea lui Béla Taljan
(pl. 5/22–23).102
În câteva situații, avem podoabe balcanice care apar în asociere cu altele tipice ungurilor din seco‑
lul al X-lea, precum la Szőreg-Homokbánya (pl. 7/13–15),103 Bočar-Bucak ekonomija (pl. 7/8–10),104
Jazovo-Proleterska Ulica (pl. 7/1),105 Teremia Mare (pl. 7/3–7) și Vršac.106
Lor li se adaugă și două complexe funerare cercetate la Pecica-Rovine.107 Primul complex funerar,
marcat de către autorii cercetării cu Cx 46, era de fapt un mormânt triplu, conținând scheletul unui
adult și doi copii. Inventarul, relativ comun (o cataramă de fier, o verigă de bronz și două fragmente de
lame de cuțit și un fragment de fier), ritul și ritualul de înmormântare nu oferă prea multe indicii asupra
apartenenței lor la un anume grup cultural. Cel de-al doilea mormânt, Cx 47, prin inventarul său indică o
foarte posibilă apartenență la grupul Keszthely (pl. 8/9). Principala piesă o constituie un cercel decorat
pe pandantivul sferic cu sârme filigranate. Modul de execuție și aspectul său duc cu gândul cel mai pro‑
babil la podoabele de tip Keszthely târzii.
Din păcate sunt și necropole despre care nu cunoaștem aproape nimic din punct de vedere al
89
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Korošec 1954, p. 50–62.
Kovács 1991, p. 413, fig. 2/5–6, p. 422.
Oța 2008, p. 295, 296, pl. 116/11–25.
Barbu, Zdroba 1979, p. 295.
Oța 2008, p. 259, pl. 86/14–16.
Djordjević, Djordjević 2012, p. 76, fig. 3/1.
Mărginean 2015, p. 167, 251, pl. 9/M. 05/1.
Mesterházy 1991, p. 150, 151, 3. ábra/8–11, p. 167, Tipustábla II/12d, 12a1, 12b1, 14.
Stanojev 1989, p. 89–90.
Bálint 1991, p. 208, pl. LIII.a.1, 7, 8, 10, 11, 17, 18; Barački, Brmbolić1997, p. 211.
Bálint 1991, p. 106, pl. XXXIII.A.7, p. 224.
Stanojev 1989, p. 89–90.
Mărginean 2011, p. 234, 243, pl. VI/23.
Hampel 1900, p. 114–115.
Bálint 1991, p. 92, Taf. XXXI/16, p. 93; Mesterházy 1991, p. 151, 3. ábra/1.
Stanojev 1989, p. 33, 35, fig. 179–180.
Stanojev 1989, p. 47, 51, fig. 251.
Kovács 1991, p. 422.
Mărginean 2015, p. 174–176, 260, pl. 18, p. 261, pl. 19, p. 262, pl. 20, p. 263, pl. 21, p. 264, pl. 22.
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descrierii complexelor funerare. Știm doar că printre celelalte morminte datate generic în secolele X-XI
sau X-XII au fost găsite piese de podoabă balcanice, precum inele (Deszk-D,108 pl. 7/2; Kiszombor-B,109
pl. 6/18–21).
Alte grupuri de morminte sau morminte datate în aceeași perioadă cu oarecare aproximație, fie
nu au avut inventar funerar (Uivar), fie acesta este unul greu de atribuit unei anume populații (HodoniPocioaroane, pl. 8/1–5; Deta,110 Uivar,111 Pavliš-Kudelište112). Ele au fost descoperite izolat, ori în aceleași
necropole în care au fost identificate complexe funerare atribuibile maghiarilor (Szőreg-Homokbánya,
M. 7,113 Hodoni-Pocioroane, M. 4,114 Crna Bara, M. 2115 Nădlac-Lutărie, M. 05, Felnac116) sau chiar în
combinație cu podoabe specifice așa-zisului orizont funerar de tip Bjelo Brdo (Dudeștii Vechi-Movila
lui Dragomir, M. II117, pl. 8/6). Cel din urmă caz menționat este singular pe teritoriul Banatului, iar din
punct de vedere cronologic pare a fi mai târziu, probabil de la sfârșitul secolului al X-lea sau începutul
celui de-al XI-lea. Interesant este că acest tip de podoabă de păr a avut o largă circulație în tot sud-estul
Europei, fiind întâlnit atât în necropole de tip Köttlach, cele de perioadă avară și post avară, Bjelo Brdo,
dar și în cele mai târzii de la Dunărea de Jos și Bulgaria. Un alt aspect care trebuie subliniat este că apar
foarte rar în asociere cu verigi de păr cu un capăt îndoit în forma literei “S.” Aceleași podoabe lipsesc și în
morminte atribuite maghiarilor din secolul al X-lea. În Banat, practic o asociere între aceste podoabe și
cele aduse de maghiari, lipsește în acest moment. Situația acesta poate fi observată și în necropola de la
Vukovar-Lijeva Bara, ceea ce ar putea sugera că pe ansamblu este vorba de morminte ceva mai timpurii
decât cele ale necropolelor de tip Bjelo Brdo. În cimitirul din Croația estică, verigile cu un capăt îndoit în
buclă plată au fost descoperite în morminte aparținând atât femeilor, copiilor, cât și bărbaților.118 În necro‑
pola de la Alba Iulia-Strada Brândușei, situația este similară,119 ca și la cea de la Cluj-Napoca-Mănăștur.120
Interesant este că într-o altă necropolă, cea de la Alba Iulia-Catedrala romano-catolică, datată în cursul
secolului al XII-lea, astfel de podoabe nu au fost identificate.121
Din ultima treime a secolului al X-lea au apărut noi necropole atribuite așa-zisului orizont fune‑
rar de tip Bjelo Brdo.122 Ele pot constitui de multe ori o mare problemă din cauza confuziei unor piese
de inventar și a cronologiei lor. În lipsa prezenței monedelor în mormintele din veacurile IX-X, multe
morminte au fost datate mai târziu, din ultima treime a secolului al X-lea. Situația se datorează și fap‑
tului că nu s-a luat în considerare că o necropolă poate avea mai multe faze de funcționare, pe alocuri,
fiecare cu particularitățile sale. Pentru unele cimitire s-au luat ca puncte de plecare mormintele atribuite
maghiarilor nomazi. Poate ar trebui să se aibă în vedere că între căderea celui de-al doilea Chaganat
avar și mormintele atribuite ungurilor trebuie să fi existat locuri de înmormîntare, mai ales că densitatea
așezărilor este una suficient de mare pentru veacurile IX-X. Pentru teritoriul Banatului mai trebuie să
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Mesterházy 1991, p. 159, 8. ábra/5–6.
Oța 2008, p. 259, pl. 86/14–16.
Kárász 1896, p. 226–232; Korošec 1954, p. 50–62.
Oța 2008, p. 298–299.
Barački, Brmbolić 1997, p. 222.
Bálint 1989, p. 92, 93.
Oța 2008, p. 252.
Stanojev 1989, p. 129–130.
Oța 2008, p. 86.
Bejan et al. 2005, p. 27, 38, fig. 3.
Demo 2009, p. 92, 93/M. 69/1, p. 108, 109/M. 90/2, p. 126, 127/M. 104/3–4, p. 208, 209/M. 229/1, p. 234,
235/M. 255/1, p. 256, 257/M. 282/1, p. 310, 311/M. 358/1–2, p. 356, 357/M. 422/1, p. 445, 446.
Dragotă et al. 2009, p. 45, 245, pl. 39/M. 79. Aici a fost descoperit un mormânt (M. 79) care nu au avut alte piese de
inventar în asociere cu veriga de păr cu un capăt îndoit în formă de buclă.
Gáll, Gergely 2009, p. 137, 139, 51. Tábla, M. 71, 65. Tábla, M. 84.
Crîngaci Țiplic, Oța 2002–2003, p. 91–106.
Asupra lor nu voi insista, literatura fiind suficient de bogată, iar cronologia acestora urcând până în secolul al XIII-lea pe
alocuri.
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avem în vedere că nu există momentan necropole birituale din secolul al IX-lea. Cronologia artefactelor
a fost de multe ori forțată spre o datare mai târzie pentru piese care la sud de Dunăre sunt clar atribuite
veacurilor al IX-lea și al X-lea. Din păcate astfel de încadrări cronologice nu ajută sub nici o formă și are
un evident iz politic, lucru care nu are ce căuta în arheologie.
În ceea ce privește ritualurile funerare, din mormintele păstrate în stare de conservare accepta‑
bilă pentru a fi studiate, putem spune că nu se remarcă neapărat prin anumite practici, cele mai multe
fiind relativ comune. Doar în câteva cazuri se observă influențe balcanice, precum poziția brațelor (E, cu
mâinile flectate din coate și palmele aduse pe clavicule sau pe umeri, sau variante ale sale). Un astfel de
mormânt important a fost descoperit la Szőreg-Homokbánya și aparținea unei persoane de sex feminin
(M. 38). Inventarul său, în cea mai mare parte de tradiție balcanică (excepția o constituie brățară tipic
ungară, databilă în cursul secolului al X-lea), constă din două inele decorate cu pentagramă și un cercel
cu pandantiv de tip strugure.
Tot din aceeași necropolă mai este cunoscut un mormânt în care defunctul a fost așezat pe o targă
de bârne (M. 25). Acesta fiind datat cu monede emise în timpul lui Béla I, credem că este vorba de o păs‑
trate a ritualului din perioada precedentă, el având analogii în complexe funerare descoperite la Obârșia,
Malé Kosihy, Szalbocs123 sau în Bulgaria.124
În ceea ce privește organizarea grupurilor de maghiari în secolul al X-lea, trebuie să fi fost în princi‑
pal una de tip militar, pentru controlul drumurilor și al punctelor strategice. Foarte probabil ei s-au așezat
tot acolo unde în perioada precedentă au fost concentrații mai mari de populație și puncte comerciale. În
ambele situații, ele trebuiau ținute sub un control militar. Stau dovadă în acest sens micile grupuri de mor‑
minte atribuibile lor, în care lipsesc complexe funerare ale copiilor. Inițial, nord-vestul regiunii este singura
porțiune care pare să fi fost mai bine controlată de aceștia, dacă avem în vedere descoperirile de tip funerar.
Densitatea mare de necropole din zona Szegedului, indică faptul că acolo trebuie să fi fost un important
centru de putere, cu o diversitate etnică și culturală relativ mare. Astfel, alături de morminte care pot fi atri‑
buite populațiilor nomade de stepă, au fost descoperite și cele ale unor populații foarte probabil prezente
acolo înaintea apariției maghiarilor. Cultura materială a celor dintâi se leagă de cea bizantină sau bulgară
de influență bizantină. În aceste condiții, având în vedere în primul rând persistența modei (Kiszombor-B,
Novi Kneževac, Timișoara-Cioreni, Săcălaz, Bočar, Vršac, Deta, Pančevo, Szőreg-Homokbánya) din
mediul “bulgar” din timpul primului Țarat dar și unele practici rituale, putem considera că procesul de
asimilare a acestor grupuri de populație s-a produs într-un timp relativ lung. Dacă avem în vedere și faptul
că la începutul secolului al XI-lea, ducatul lui Ahtum se întindea și la nord de Mureș, se poate observa chiar
un proces de extindere din punct de vedere politic a formațiunii sale. Este destul de evident că vechiul cen‑
tru de putere al ungurilor din zona Szeghedului probabil s-a “divizat” fie și parțial între populația de la vest
de Tisa și cea din est. În ambele cazuri, în deceniile care vor urma, se poate constata o influență bizantină
(ca de exemplu la Cladova,125 Arača,126 Vărșand-Movila dintre Vii,127 Omolica,128 Duplijaja,129 VojlovicaHumka Azotara,130 Banatska Palanka,131 Kuvin,132 Zimandu Nou133), poate mai accentuată însă în est, sesi‑
zabilă până în veacul al XII-lea pe alocuri (Șopotu Vechi-Mârvilă, Gornea-Căunița de Sus, Svinița-Km.
123
124
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127
128
129
130
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133

Oța 2008, p. 41.
Văžarova 1977, p. 34, obr. 4, p. 35.
Boroneanţ, Hurezan 1987, p. 67, 69, pl. 2/5; Oța 2012, p. 124, 125.
Stanojev 2004. Vezi mormintele cu piese de inventar balcanice de tradiție bizantină.
Oța 1998–2000, p. 502, fig. 18.
Djordjević et al. 2007, p. 190, Tab. III/7.
Janković, Radičević 2005.p. 284, fig. 7/12–13; Radičević 2009, p. 385, 386, 387, fig. 3/1.
Stanojev 1989, p. 38–42.
Mesterhazy 1990, p. 98, 106, 8. ábra.
Radičević 2009, p. 385, 386, fig. 2.
Réthy 1898, p. 124–131.
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Fluvial 1004, Cuptoare-Sfogea, Caransebeș-Măhala și Centru, Obreja-Sat Bătrân, Pescari-Malul Dunării,
Broșteni, Nicolinț-Râpa Galbenă, Piatra Ilișovei, Drencova, Ilidia).134
Zona de deal și de munte a rămas foarte probabil sub o puternică influență bulgară, apoi din 1018,
bizantină.135 Aceasta din urmă a continuat până spre finalul secolului al XII-lea, când locul bizantinilor a
fost luat de către cel de-al doilea Țarat Bulgar.136 Schimbarea politică nu a adus însă transformări la nivelul
culturii materiale, anume cea de tip bizantin prezentă aici anterior anului 1185. Abia în momentul creării
Banatului de Severin se pot observa unele transformări la nivelul practicilor funerare, însă acesta consti‑
tuie un subiect aparte care nu îl voi trata cu această ocazie.
Concluzii
Având în vedere toate informațiile avute la dispoziție, pentru secolul al IX-lea, al X-lea și începutul
celui de-al XI-lea, putem spune că pe teritoriul Banatului au existat câteva centre de putere, relativ ușor
de identificat. Traseul lor în perioada studiată a fost unul destul de interesant.
Keve (sau Kovin), este unul din primele centre cunoscute din documente și care a fost atestat
constant și în secolele următoare. Aparent, pare o localitate destul de izolată, dar cu multe descoperiri
arheologice importante (spadă, ceramică, unelte agricole și arme, podoabe de aur, monede bizantine).
Descoperirile din apropiere, anume de la Gaj, unde s-a descoperit un important tezaur de monede de
aur bizantine, indică faptul că zona a fost un important centru de putere în perioda secolelor IX-XI, fapt
confirmat și de informațiile scrise.
Un alt important centru a fost Haram (după unele opinii acesta ar trebui localizat nu la Banatska
Palanka ci la Duplijaja, iar alții consideră că este vorba de cetatea de la Sapaja137). Descoperirile de
podoabe de tradiție balcanică și bizantină de la Banatska Palanka indică o posibilă necropolă cu mai
multe etape de utilizare. Evenimentele militare din secolul al XII-lea precum și atestările documentare,
inclusiv ocuparea poziției de centru de comitat la 1200, indică faptul că a fost vorba de o așezare impor‑
tantă în cursul secolelor IX-XI și mai târziu.
Regiunea Pančevo, indică și ea că a fost un important centru de putere (așezări, podoabe și acceso‑
rii vestimentare, monede, necropole). Descoperirile arheologice din această zonă, nu departe de Belgrad
demonstrează că localitățile concentrate aici au constutuit o importantă regiune economică.
Localitățile dintre Pančevo, Kovin și Banatska Palanka, fără excepție plasate ceva mai la nord de
zona inundabilă a Dunării au fost mici puncte de-a lungul drumurilor, care sunt marcate și de artefacte
importante precum spade (Banatski Brestovac, Kovin). Acest fapt sugerează că a fost o zonă strategică
importantă în acea vreme.
Vršac (sau Vrscia), confundată el mai adesea cu Orșova, dar și zona înconjurătoare, conform cerce‑
tărilor arheologice (numeroase așezări, monede bizantine, inclusiv de aur, podoabe de tradiție bizantină,
piese de armament), a fost un important centru de putere în secolele IX-X, dar și mai târziu. Dispunerea
punctelor din care au fost recuperat material ceramic indică numeroase localități rurale dispuse în jurul
dealurilor de lângă orașul actual.
Nu departe de zona aceasta, spre vest, de-a lungul Dunelor Deliblat se concentrează alte grupuri
de comunități rurale.
La est de Râul Caraș până spre munți, se observă o mare concentrare de localități, mai mult sau
mai puțin grupate. Aici nu au fost însă descoperite încă podoabe specifice secolului al IX-lea sau al X-lea.
134
135

136
137

Oța 2014, p. 186, 188–192, 345, pl. 113.
Aceasta se poate observa foarte ușor prin prezența în complexele funerare a podoabelor balcanice sau a ceramicii smălțuite
în așezări. De asemenea, poziția defuncților întinși pe spate, cu mâinile flectate din coate, cu palmele aduse la gât sau pe
umeri este un bun indicator al influențelor balcanice în practicile funerare din veacurile X-XIII.
Achim 2000, p. 161–176.
Iambor 2005, p. 69; Țeicu 2009, p. 73–74, 112, p. 37/a-b.
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La est de Haram, până spre Orșova, punctele cu descoperiri sunt relativ rare, cu puține excepții.
Existau însă câteva fortificații, precum cea de la Pescari (Coronini) și probabil Orșova. Aici însă, este
drept că în cantități relativ reduse, s-au găsit câteva podoabe databile în secolele IX-X (Gornea, Orșova).
De-a lungul celorlalte mari râuri, se poate observa că localitățile au fost relativ rare și distanțate.
Excepție fac doar satele identificate în zona Deta-Gătaia (pe râul Bârzava), Timișoara, Șag-Șipet (pe cur‑
sul mijlociu al Timișului și Pogăniciului). Din zona Timișoarei actuale și împrejurimi provin și podoabe
de tradiție balcanică și bizantină, monede și arme. Situația este similară și în zona Deta, doar că aici lip‑
sesc piesele de armament.
Pe cursul Tisei, spre nordul Banatului se pot observa câteva grupări de sate (între Sanad și Padej),
cel mai probabil în zone ferite într-o oarecare măsură de inundațiile sezoniere. Și aici lipsesc în acest
moment piesele de armament, monedele sau podoabele.
Cursul Mureșului, asemeni celui al Dunării, a fost o altă importantă zonă de locuire. Aici satele
sunt în cea mai mare parte distanțate, dar sunt descoperite și suficiente podoabe balcanice. În diverse
puncte au fost ridicare sau reamenajate fortificații (Bulci, Cladova, Vladimirescu, Morisena). Situația
este similară în tot colțul nord-vestic al regiunii, până la Râul Aranca. Tot aici au fost descoperite și nume‑
roase piese de armament și podoabe în complexe funerare. Dacă avem în vedere și descoperirile de pe
malul nordic al Mureșului și cele de la vest de Tisa din regiune Szegedului, putem observa că aici a fost
un important centru de putere, cu populații amestecate din punct de vedere al culturii materiale și nu
numai. Diversitatea acesta se observă în special acolo unde au fost puncte strategice deosebite, precum
Pančevo, Orșova, Timișoara, Haram sau Szeged.
Asupra Morisenei, în prima fază nu dispunem de informații arheologice clare privind locuirea,
circulația monetară sau descoperiri de piese de armament. Abia spre sfârșitul secolului al X-lea și începu‑
tul celui următor pare să se fi dezvoltat, cel puțin conform documentelor, când este atestată drept capitală
a formațiunii prestatale condusă de Ahtum. Tot aici este menționată și o mănăstire de rit ortodox închi‑
nată Sfântului Ioan Botezătorul. Chiar și așezările din zonă par mai degrabă a fi destul de izolate între ele.
Pătrunderea maghiarilor, în cursul secolului al X-lea nu a adus transformări majore, decât poate în
zona de nord-vest a regiunii. Schimbările sunt observabile mai degrabă prin mici grupuri de morminte și
complexe funerare izolate. Abia după înfrângerea lui Ahtum situația pare a lua o altă turnură.
Câteva localități, inițial “capitale,” precum Keve sau Morisena, au devenit mai apoi centre de comi‑
tat în veacurile următoare. În aceeși situație se află și Vršac, Haram și Arad. Lor li se adaugă alte puncte
fortificate mai mici, care au fost doar centre regionale de putere, precum Orșova sau Pančevo, ori posi‑
bil Căvăran, Pescari, Cladova, Bulci, Bocșa (Cuiești) și Ilidia. Cele din urmă au fost mai degrabă mici
centre militare și puncte comerciale. Rolul lor a fost unul fluctuant, fiind influențate de diverși factori,
precum dezvoltarea comerțului pe o anumită rută (Cladova, Căvăran), capete de pod (Orșova), cen‑
tre meșteșugărești sau miniere (Cuiești, Cladova). Alte puncte, precum Ilidia și Keve, aveau să devină
în secolele următoare centre de district sau centre al unor mari domenii regale ungare sau imperiale
bizantine.
Din punct de vedere al dispunerii teritoriale, așezările rurale fie se concentrează în jurul unor
fortificații sau de-a lungul drumurilor comerciale, multe dintre ele fiind în uz încă din timpul Imperiului
Roman. Se poate observa, fie și din puținele informații că nu se pot emite reguli clare, fiecare comunitate
sau grup de așezări constituind cazuri particulare influențate de diverși factori pe parcursul existenței lor.
Din punct de vedere al practicilor funerare au funcționat cimitire, multe cu piese de inventar
amestecate, fie în același complex funerar, fie în morminte cu podoabe de tradiții diferite. Cel din urmă
aspect poate indica fie utilizarea necropolei de una sau două grupe de populație succesiv, fie concomi‑
tent. Cronologia, din păcate în acest moment este în mare parte cea relativă pentru secolele IX-X și înce‑
putul celui de-al XI-lea. Una din direcțiile de cercetare ar fi analiza fiecărui tip de podoabă pe spații largi,
contextul în care a fost descoperită și practicile rituale asociate lor.
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Pl. 1. Așezări identificate pe teritoriul Banatului, datate din secolul al VIII-lea până la începutul celui de-al XI-lea.
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Pl. 2. Arme și fortificații identificate pe teritoriul Banatului, datate în secolele IX-XI.
Pl. 2. Weapons and fortifications dated 9th – 11th centuries found on the Banat territory.
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Pl. 3. Coins issued during 9th, 10th and early 11th centuries.
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RESTAURAREA A DOUĂ PIESE DE CERAMICĂ
DESCOPERITE LA ŞIMLEU SILVANIEI, JUDEȚUL SĂLAJ
– STUDIU DE CAZ –
ANAMARIA ELEKES *

Restoration of two ceramic pots found
at Şimleu Silvaniei, Sălaj County
REZUMAT: Lucrarea prezintă restaurarea a două piese
ceramice descoperite la Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj.
Ambele piese au parcurs în cadrul procesului de restaurare
etape precum: observaţii macro şi microscopice, intervenţii
mecanice şi chimice pentru înlăturarea depunerilor, operaţiuni de completare a zonelor lipsă, refacerea decorului.
Important de reţinut este şi faptul că fiecare piesă este un
caz aparte şi că nu există un tratament universal de restaurare-conservare a obiectelor ceramice.
CUVINTE-CHEIE: restaurare ceramică, Şimleu Silvaniei,
kantharos, strachină, conservare.

SUMMARY: The article gives a talk about the restoration of
two ceramic pots found at Şimleu Silvaniei, Sălaj County.
Both artifacts included along the restoration process, phases like: macro – and microscopic observations, mechanical
and chemical procedures, removing deposits, fill the missing areas and restoration of the pattern. It is important to
mention that each artifact is unique and there is no panacea for the restauration-conservation of all the pottery.
KEYWORDS: pottery restoration, Şimleu Silvaniei,
kantharos, bowl, conservation.

Ceramica reprezintă cea mai mare parte a materialului arheologic descoperit în săpătură, ea fiind
prezentă din preistorie până astăzi, indiferent de epoca studiată.
De aceea cercetarea materialului ceramic ne oferă informaţii despre datarea aşezărilor şi identificarea
populaţiilor care s-au perindat de-a lungul timpului. În spatele pieselor ceramice, arheologul şi istoricul pot
reconstitui o comunitate de oameni cu obiceiurile şi credinţele, cu îndeletnicirile şi aspiraţiile, cu evoluţia
şi declinul, cu influenţele şi transformările ei. Începând din neoliticul timpuriu şi chiar până în zilele noas‑
tre, ceramica rămâne reprezentativă pentru grupurile etnice şi populaţiile cele mai diverse, care-şi reflectă
în ea capacităţile spirituale, tehnologia epocii, preocupările de bază, precum şi frămîntările sociale1.
Marea concentrare a vestigiilor arheologice, bogăţia şi varietatea descoperirilor provenite din zona
oraşului Şimleu Silvaniei, ce datează din epoci diferite, toate coroborate cu poziţia geografică ne deter‑
mină să susţinem că această zonă a deţinut un rol strategic în decursul timpului, rol dealtfel confirmat pe
deplin de cercetările arheologice sistematice care au vizat întreaga zonă2.
În urma acestor cercetări de la Şimleu Silvaniei, ajung în laboratorul de restaurare o mare varietate
de piese ceramice valoroase atât din punct de vedere istoric, ştiinţific cât şi artistic, care vor fi salvate şi
puse în valoare prin operaţii de restaurare şi conservare.
*
1
2

Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău, carstea_r@yahoo.com
Vicoveanu 1998, p. 1
Pop et alii, 2006, p. 17.
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Materialul ceramic studiat provine de la Şimleu Silvaniei, un kantharos, descoperit pe dealul
Cetate cunoscut şi sub numele de „Varhegy” datat sec. I d. Chr.3 şi la o strachină tip „coif suedez”4 prove‑
nită din acelaşi sit arheologic punctul “Observator” încadrată cronologic în Epoca Bronzului târziu, sec.
XIV î. Chr 5.
Contextul în care au fost descoperite piesele este foarte important deoarece acesta oferă informații
importante despre starea de conservare a fragmentelor ceramice în momentul decopertării.
Pe dealul Cetate cunoscut şi sub numele de „Varhegy” din apropierea oraşului Şimleu Silvaniei,
a fost descoperită şi studiată de-a lungul anilor o aşezare dacică. În acest context, în cadrul cercetărilor
arheologice din vara anului 2008 a fost identificată o locuinţă (L16) din complexul C5 cu un bogat
inventar ceramic. Formele ceramice cuprind aproape toate categoriile cunoscute în repertoriul ceramicii
dacice lucrate la roată: fructiere, cupe cu picior, kantharos de tip celtic şi grecesc, boluri, castroane, căni,
capace. Cercetarea complexului C5 aduce precizări importante privind inventarul unei locuinţe, date
despre posibile „servicii de masă” şi planimetria unor astfel de construcţii6.
Kantharos-ul pe care îl vom prezenta face parte din inventarul acestei locuinţe şi este o piesă deo‑
sebită atât prin calitatea pastei, formă, decor, cât şi prin starea bună de conservare.
Vasul, are formă bitronconică, buza uşor evazată, cu două torţi uşor supraînalţate .
Ca şi tehnică de execuţie piesa este lucrată la roata olarului.
În urma analizei macroscopice a rezultat că fragmentele ceramice au o densitate foarte bună, pasta
este omogenă, degresantul folosit este un nisip foarte fin de unde rezultă şi calitatea bună a pastei, vasul
a fost ars în absenţa oxigenului (ars reducător) iar pe interior, pe unele porţiuni sunt semne ale unor
posibile urme de ardere secundară. Exteriorul este bine lustruit, cu aspect metalic, iar interiorul netezit.
Fragmentele sunt decorate la exterior în tehnica lustruirii cu benzi de linii verticale şi în zig-zag.
În momentul intrării în laborator obiectul se prezenta sub forma a 49 de fragmente de diferite
dimensiuni, buza vasului păstrându-se integral, corpul vasului în proporţie de 60%, iar partea inferioară
90%, torţile sunt păstrate fiecare în parte în proporţie de 65% (Foto 1)7.
Depunerile de sol au fost îndepărtate în mare parte pe şantier după prelevare, însă pe suprafaţa
unor fragmente ceramice se observă depuneri aderente de culoare neagră şi cărămizie inclusiv pe canturi.
În urma analizelor de laborator efectuate, s-a constat prezenţa a două tipuri de depuneri:
1. depuneri ocru brun, slab aderente – pământ.
2. depuneri negre sub forma unor pete aderente uşor lipicioase – reziduuri petroliere de tip asfaltene.
Rezultatele testelor de solubilitate, arată că aceste depuneri sunt insolubile în benzină, alcool, clo‑
roform, toluen şi puţin solubile în benzen şi tetraclorură de carbon (Anexa I)8.
Operaţiile de restaurare şi conservare au implicat parcurgerea următoarelor etape:
– imersia în apă distilată pentru saturare.
– imersia repetată a fragmentelor ceramice în baie de EDTA (Complexon III), 3,72%, urmată de
perieri sub jet de apă şi intervenţii mecanice pentru înlăturarea totală a depunerilor.
– spălare/„neutralizare” prin imersie în băi repetate de apă distilată;
– uscare liberă pe hârtie de filtru la temperatura camerei.
– asamblarea şi lipirea fragmentelor ceramice cu poliacetat de vinil fără plastifiant (Foto 2)
– completarea zonelor lacunare cu ipsos de modelaj colorat în masă.
3
4
5
6
7
8

Pop et alii 2009, p. 212.
Kovacs 1970, p. 24 – 47.
Pop et alii, 2004, p. 332–334.
Pop et alii 2009, p. 212.
Moldoveanu 2003, p. 337.
Mulţumim pe această cale doamnei chimist Doina Boroş expert în investigaţii chimice conservare patrimoniu cultural,
de la Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca, laboratorul de restaurare şi conservare, sectorul investigaţii
chimice.
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– finisarea, refacerea decorului, şi integrarea cromatică a zonelor completate.
– conservare finală prin pensulare cu lac nitrocelulozic incolor, 20%, diluat în acetonă.9 (Foto 2).
Prin restaurarea acestui kantharos, care face parte dintr-un ansamblu de opt piese descoperite în
cadrul aceluiaşi complex, se aduc precizări importante privind inventarul unei locuinţe şi completează
imaginea pe care o avem despre repertoriul ceramicii dacice10 (Foto 3).
Ce-a de-a doua piesă despre care vom vorbi a fost descoperită în cadrul cercetărilor sistematice
efectuate în situl arheologic de la Şimleu Silvaniei punctul „Observator”, campania din vara anului 2003.
Cu această ocazie au fost identificate un număr de 76 de gropi. Printre acestea se remarcă groapa G 181
datată în Epoca Bronzului târziu, (sec. al XIV-lea î. Hr.) având un inventar deosebit de bogat, compus
din 16 vase întregi sau parţial întregibile, fragmente de greutăţi de lut şi un fragment dintr-un tipar nede‑
terminabil. Pe fundul gropii a fost depusă o mare cantitate de chirpici. Având în vedere aceste indicii
complexul se presupune a fi o depunere rituală11.
Piesa în discuţie face parte din inventarul acestui complex şi este deosebită atât prin formă, deco‑
rul şi starea bună de conservare. Strachina, după cum este şi denumită, de tip „coif suedez” are forma unei
calote, cu buza puţin evazată, iar pe partea exterioară prezintă două proeminenţe conice, două tortiţe.
Decorul constă din caneluri semicirculare dispuse în jurul proeminenţelor conice. Între grupurile de
caneluri apare câte o aleveolă rotundă. Pe fund există un decor spiralic12.
Vasul este lucrat cu mâna iar ca degresant a fost folosit nisipul fin. Culoarea fragmentelor ceramice,
brun – cărămizie, ne indică faptul că piesa a fost arsă oxidant, arderea este profundă ceea ce a şi contribuit
la păstrarea într-o stare bună a fragmentelor. Pe interior în zona fundului şi pe o parte a peretelui există
urme de ardere secundară. Suprafaţa este lustruită fără a avea aspect metalic.
În momentul intrării în laborator, obiectul se prezenta sub forma a 14 fragmente de diferite dimen‑
siuni, partea superioară a piesei (buza) păstrându-se în proporţie de 60%, corpul în proporţie de 70%, iar
zona inferioară se păstrează integral; o tortiţă şi o proeminenţă lipsesc (Foto 4).
Trei dintre fragmente prezintă exfolieri în partea exterioară, probabil datorită unui viciu tehnolo‑
gic posibil prezenţei în exces a degresantului în această zonă. Aici observînd mici bucăţele de pietricele
şi urmele acestora.
Depunerile de pământ au fost îndepărtate în totalitate, după scoaterea piesei din săpătură. Pe
suprafaţa fragmentelor nu existau depuneri de natură calcaroasă sau săruri insolubile, după cum a rezul‑
tat şi din buletinul de analiză din laboratorul de specialitate unde este menţionat faptul că fragmentele
ceramice nu prezintă depuneri aderente doar urme de praf superficial nefiind necesar aplicarea unui
tratament chimic (Anexa II).
În cadrul procesului de restaurare au urmat:
– asamblarea şi lipirea fragmentelor cu poliacetat de vinil fără plastifiant (Foto 5).
– reconstituirea părţilor lipsă cu ipsos de modelaj colorat în masă cu oxid roşu de fier având ca
suport plastelina de modelaj în care a fost amprentat decorul.
– finisarea şi integrarea cromatică a zonelor completate.
– conservarea finală prin pensulare cu lac nitro-celulozic incolor (Foto 6).
În concluzie trebuie să menţionăm că operaţiunile de restaurarea a acestor două piese au parcurs
aproape toate fazele procesului tehnologic tipic pentru ceramica arheologică: de la intervenţii meca‑
nice la tratamente chimice pentru înlăturarea urmelor de zacere în sol, de la operaţiuni de completare a
zonelor lipsă la intervenţii de refacere a decorului 13. Dar important de reţinut este şi faptul că nu există
9
10
11
12
13

Pripon 2015, p. 340.
Pop et alii 2009, p. 212.
Pop et alii 2004, p. 332–334.
Bejinariu, Lako, 2000, p. 160–219; Mathe 1988, p. 27–122.
Plenderleith, Werner 1981 p. 506–510.
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un tratament universal de restaurare-conservare a obiectelor arheologice nici ca metodă de lucru nici
ca materiale de intervenţie. Fiecare piesă este un caz aparte şi se impune un studiu amanunţit al acesteia
încă de pe şantier din momentul descoperirii.
Aceste două piese au fost expuse în cadrul Salonului Interjudeţean de Restaurare intitulat „Din
Tainele Restaurării” organizat de Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău în 2016 14.
Strachina de tip „coif suedez” se află în expoziţia de bază a Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă
Zalău, etalată în segmentul expoziţional aferent perioadei epocii bronzului unde a fost refăcut ambientul
unui atelier pentru turnat piese de bronz.
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Anexa I: Buletin de analiză kantharos.
Annex I: Test report for kantharos.
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Anexa II: Buletin de analiză strachină.
Annex II: Test report for bowl.
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Foto 1: Kantharos înainte de restaurare.
Foto 1: Kantharos before restoration.

Foto 2: Kantharos în timpul restaurării.
Foto 2: Kantharos during restoration.
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Foto 3: Kantharos după restaurare.
Foto 3: Kantharos after restoration.

Foto 4: Strachină înainte de restaurare.
Foto 4: Bowl before restoration.
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Foto 5: Strachină în timpul restaurării.
Foto 5: Bowl during restoration.

Foto 6: Strachină după restaurare.
Foto 6: Bowl after restoration.
— 469 —
https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

BRONZUL. DE LA UN ALIAJ LA O EPOCĂ
TEODORA JUGRĂSTAN*

BRONZE FROM AN ALLOY TO AN AGE
REZUMAT: Bronzul este un aliaj care a avut un rol determinant în istoria și evoluția societății umane. Utilizarea
sa este consecința mai multor factori. Actualele metode de
analiză oferă informații suplimentare despre compoziția
calitativă ți cantitativă a materialelor precum și despre
tehnologiile abordate pentru prelucrarea acestor materiale. Deasemenea aceste investigații pot documenta istoricul
tehnologic al obiectelor de patrimoniu.
CUVINTE-CHEIE: bronz, cupru, aliaj, epocă, tehnologie.

ABSTRACT: Bronze is an alloy with a decisive role in the
history and the evolution of humanity. Its use is the consequence of several factors. Actual metodes of analyses
furnishes us further informations about qualitative and
quantitative composition of the materials as well as about
the approached technologies. Also these investigations can
reveal the technological history of the artifacts.
KEYWORDS: bronze, copper, alloy, age, technology.

O etapă deosebit de importantă din istoria omenirii o reprezintă apariția primelor obiecte din
metal. Folosirea metalelor pentru obținerea unor unelte a dus la accelerarea semnificativă a ritmului de
dezvoltare a societății.
Cuprul reprezintă cel mai vechi metal cunoscut, fiind utilizat încă din preistorie. Apariția primelor
obiecte din cupru este legată de populațiile din regiunea Caucazului. De aici a ajuns în regiuni mai civili‑
zate, dar lipsite de minereuri de cupru (Mesopotamia, în jurul anului 5500 a. Chr. și Egipt, în jurul anului
5000 a. Chr.). În Europa primele obiecte din cupru apar în jurul anului 3000 a. Chr. Minereurile de
cupru folosite de popoarele antice proveneau din Asia Mică și din Cipru. 1Cuprul metalic are o culoare
roșiatică specifică, este greu (ƍ = 8.950g/dm3), moale (duritate 3 pe scara lui Mohs) și relativ greu fuzibil
(ttop= 1084°C). Cuprul cristalizează în rețea cubică cu fețe centrate, are rezistența mică (Rm = 20...25
daN/mm2), însă este elastic (A = 40%), de aceea se prelucrează ușor la rece prin deformare plastică
(batere). Ca material conductor are o foarte bună conductivitate termică și electrică, ocupând locul al
doilea printre celelalte metale, după argint. 2 Cuprul ca metal liber, cristalizat, se găsește foarte rar în
natură, dar este prezent sub formă de minereuri.
Principalele minerale ce conțin cupru sunt sulfuri: calcosina (Cu2S), calcopirita (CuFeS2), cove‑
lina (CuS), sau bornita (Cu3FeS3). Deasemenea mai rar apar minerale oxidice cum ar fi: cupritul (Cu2O)
sau carbonați bazici cum ar fi malachitul (CuCO3·Cu (OH)2) sau azuritul (2CuCO3·Cu (OH)2. 3
Bronzul reprezintă un aliaj deosebit de important pentru istoria omenirii, acesta fiind unul dintre
*
1
2
3

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, dora.jugrastan@yahoo.com.
Nenițescu 1972, p. 1046.
Bibu 2004, p. 46.
Nenițescu 1972, p. 1049.
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primele aliaje folosite de către om. Denumirea de bronz, în cazul obiectelor de patrimoniu, este una
generică, implică o mare variabilitate a compoziției și nu respectă standardele actuale de clasificare și
identificare a bronzurilor metalurgice.
Bronzurile sunt aliaje care au la bază sistemul Cu-Sn, acestea putând avea o serie de elemente de
aliere secundare precum zinc, plumb, fosfor, nichel, cobalt, crom. Prezența elementelor secundare de
aliere în cazul bronzurilor arheologice poate fi de multe ori pur întâmplătoare.
Este foarte probabil ca prezența componentelor de aliere să se datoreze prezenței acestor elemente
sub diverse forme în minereul din care se obținea cuprul. În urma reducerii acestor minereuri au fost
sesizate calitățile superioare ale metalului obținut.
După proporția elementelor de aliere aliajele se clasifică în:
– Aliaje slab aliate-elementele de aliere sunt prezente în proporție de cel mult 2,5%;
– Aliaje mediu aliate-elementele de aliere prezente în proporție de 2,5% – 5,0%;
– Aliaje bogat aliate-prezența elementelor de aliere se situează la un nivel mai mare de 10%;
Aliajele cuprului se pot clasifica în trei categorii: bronzuri, alame si aliaje speciale.
1. BRONZURILE
Bronzul este definit ca un aliaj al cuprului cu staniu. Datorită costului destul de ridicat al staniu‑
lui, sunt produse și alte aliaje înlocuitoare ale bronzului cu staniu numite tot bronzuri, dar care sunt
obținute având ca elemente de aliere Pb, Al, Sn-Zn, Sn-Zn-Pb. Temperatura de topire a acestor aliaje este
de aproximativ 900°C–1000°C. Bronzurile cu staniu sunt foarte rezistente la coroziune, sunt rezistente
la acțiunea apei sărate, a soluțiilor neutre de săruri, a soluțiilor de acid sulfuric, acid acetic, acid fosforic,
sunt rezistente la coroziunea atmosferică (respectiv a gazelor conținute de atmosferă: CO2, H2S, SO2,
NH3,etc.). Sunt sensibile la acțiunea HNO3 și HCl. Bronzurile cu Sn sunt foarte rezistente la uzura meca‑
nică, au o duritate mare. Datorită fluidității bune pe care o au în stare topită au proprietăți de turnare
satisfăcătoare.4
Elementele de adaos în bronzurile cu staniu influențează diferit structura și proprietățile aliajului.
Zincul micșorează intervalul de cristalizare, mărind fluiditatea. Fosforul duce la îmbunătățirea rezistenței,
a calităților de turnare, mărește duritatea. Plumbul adăugat în proporție de până 2% îmbunătățește
proprietățile de prelucrabilitate și rezistența la coroziune. Nichelul duce la îmbunătățirea proprietăților
mecanice ale bronzurilor și crește rezistența la coroziune. Manganul permite obținerea unor materiale cu
proprietăți mecanice îmbunătățite, duce la creșterea densității. Aluminiul reduce temperatura de topire,
mărește fluiditatea, îmbunătățește proprietățile mecanice, reduce tendința de fisurare la cald.
Influența elementelor de aliere este evaluată cu ajutorul coeficientului de echivalență Guillet (k).
Coeficientul de echivalență arată că 1% din acest element de aliere produce aceeași constituenți structu‑
rali ca și k% staniu, întreaga cantitate fiind considerată 100%.
2. ALAMELE
Alamele sunt aliaje Cu-Zn cu cel puțin 55% Cu. Alamele sunt plastice, ușor de prelucrat prin
deformare la rece și la cald. Rezistența si duritatea acestor aliaje cresc o dată cu conținutul de Zn .
Alamele mai pot conține și alte elemente de aliere cum sunt: Pb, Fe, Al, Si, Mn, Ni etc. care contri‑
buie la îmbunătățirea rezistenței, durității si prelucrabilității.5

4
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3. ALIAJELE SPECIALE ALE CUPRULUI
Printre aliajele speciale ale cuprului se pot considera cele cu nichel. Acestea sunt:
a) constantanul (60% Cu, 40% Ni);
b) nichelina (68% Cu, 32% Ni);
c) manganinul (58% Cu, 41% Ni, 1% Mn);
d) argentanul (60% Cu, 20% Ni 20% Zn).
Practicarea metalurgiei este condiționată de o serie de factori care pot determina existența acestei
practici într-un cadru geografic dat:
– Existența unor surse de minereu de cupru;
– Cunoașterea metodelor de exploatare ale acestor minereuri;
– Cunoașterea metodelor de reducere a minereului de cupru;
– Cunoașterea unor metode de îmbunătățire a calităților metalului obținut prin aliere cu alte
metale;
– Cunoașterea unor tehnologii de obținere a obiectelor dorite;
Pentru a putea fi exploatate, resursele minerale trebuiau să fie identificate. Cel mai probabil mai întâi
au fost exploatate mai întâi resursele de suprafață care au putut fi relativ ușor identificate datorită culorii
specifice (cupritul-roșu, covelina-violet indigo, calcopirita-aurie, malachitul-verde, azuritul-albastru).
Procedeele concrete de reducere a minereurilor sunt greu de demonstrat datorită faptului că la
sfârșitul ciclului tehnologic era necesară distrugerea cuptorului pentru recuperarea metalului. Foarte
probabil, înainte de reducere se impuneau operațiuni care aveau ca scop creșterea calității minereului:
îndepărtarea componentelor nedorite din masa minereului, spălarea, mărunțirea minereului.
Cuptorul de reducere era umplut cu straturi succesive de minereu și combustibil (cărbune de
lemn). Are loc o ardere oxidantă, întreținută la început de cărbune, apoi de sulful conținut de minereu.
Procesul chimic care are loc este descris de următoarele reacții:
2Cu2S + 3O2 = 2Cu2O + 2SO2
Cu2S + 2Cu2O = 6Cu + SO2 6
După reducere, metalul era turnat în lingouri din care prin prelucrare prin diverse metode se
obțineau obiectele dorite.
Pentru producerea obiectelor din bronz se folosesc două tehnici. Prima tehnică constă în încălzi‑
rea și prelucrarea la cald prin martelare, a doua constă în turnarea piesei în tipare, procedeu care se poate
realiza prin turnarea în negative din lut (”forma pierdută”) sau din ceară (prin metoda cerii pierdute).
Complexitatea aliajelor obținute pentru obiectele din epoca bronzului nu este neapărat rezultatul unor
cerințe tehnologice ci mai ales consecința unui proces aflat la începuturi.
Pentru a înțelege în întregime o societate cu regulile este necesar recuperarea cât mai completă a
informațiilor pe care le conține un obiect de patrimoniu. Actual este unanim acceptată necesitate unei
documentări cât mai complete și complexe a artefactelor. Interpretările studiilor arheologice asupra dife‑
ritelor categorii de artefacte aduc informații obținute mai ales prin comparare cu anumite elemente con‑
siderate de referință, sau prin analiza unor elemente stilistice.
Pentru a putea folosi în totalitate informațiile pe care un obiect de patrimoniu le conține astăzi
este necesar utilizarea tuturor resurselor pe care actualul nivel de dezvoltare al metodelor de investigare
și analiză le permit. Utilizarea unor tehnici analitice dezvoltate în domeniul altor științe permite obținere
unor informații calitative și cantitative ce vor pot fi esențiale în descoperirea unor elemente originale ce
6

Nenițescu 1972 p. 1063.
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caracterizează vechile culturi. Deasemenea bunurile de patrimoniu sunt supuse unui continuu proces de
degradare.
Acest proces este accelerat în cazul patrimoniului arheologic de momentul decopertării artefac‑
telor din mediul de zacere. Extrem de variate din punct de vedere al structurii și compoziției, obiectele
se degradează într-o manieră specifică.7 Factorii de degradare au o acțiune sinergică, determinând trans‑
formări uneori ireversibile. Pentru o abordare optimă a proceselor de restaurare sunt absolut necesare o
sumă de informații care ajută la explicarea fenomenelor care au loc. Studierea principiilor generale ale
coroziunii va permite o mai bună înțelegere a fenomenelor și transformărilor care au avut loc. În cazul
artefactelor din metal structura și tehnologia de obținere sunt determinante pentru explicarea proceselor
de coroziune care au loc.8
Pentru realizarea acestui tip de cercetări în domeniul patrimoniului este necesară crearea unei
comunități interdisciplinare. În condițiile de astăzi este extrem de dificil pentru o instituție cum este
muzeul să utilizeze în mod independent tehnici analitice moderne. Acestea presupun importante
resurse materiale și umane extrem de specializate și costisitoare. O bună colaborare a specialiștilor din
muzee (istorici, restauratori, investigatori) cu specialiști fizicieni, chimiști, din institutele de cercetări și
universități va duce la creșterea volumului de informații referitoare la patrimoniu.
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Foto 1. Seceră din bronz înainte de restaurare
Picture 1. Bronze sickle before restoration

Foto 2. Seceră din bronz după restaurare
Picture 2. Bronze sickle after restoration
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Foto 3. Turtă din bronz
Picture 3. Lump of bronze

Foto 4. Turtă din bronz
Picture 4. Lump of bronze
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Foto 5. Turtă din bronz
Picture 5. Lump of bronze

Foto 6. Turtă din bronz
Picture 6. Lump of bronze
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SPADĂ CELTICĂ DIN FIER
ELISABETA MARIANCIUC*

CELTIC IRON SWORD
ABSTRACT: The investigations done on this artifact, led
me to the most convenient procedures and interventions
that can be done in the process of restauration of iron
artifacts. So I have chosen the most compatible method
for this kind of material also based on its conservation
status.Impregnation with epoxidic resin after mechanical
procedures were made, lengthen life of the artifact .This is
possible only if conservation rules are observed, which are
essentials in this case too.
KEYWORDS: restauration, sword, iron, impregnation,
conservation.

REZUMAT: În urma investigaţiilor realizate am încercat
să aleg din multitudinea procedeelor de intervenţii asupra pieselor din fier, metoda cea mai compatibilă pentru tipul de material şi starea de conservare prezentată.
Impregnarea cu răşină epoxidică efectuată în urma intervenţiilor mecanice uscate, duce la prelungirea vieţii acestei
piese dacă se respectă întocmai condiţiile de conservare
care sunt esenţiale şi în acest caz.
CUVINTE-CHEIE: restaurare, spadă, fier, impregnare,
conservare.

Piesa, o spadă celtică din fier, a fost descoperită într-un mormânt, în urma săpăturilor de salvare
făcute cu ocazia unei investiţii a firmei Michelin la Zalău, în anul 2005. Spada, datată sec. III.a. Chr, este
confecţionată din fier prin batere şi are dimensiunile: L = 73 cm şi l = 4cm.
Investigaţiile macroscopice, microscopice şi analizele cu raze RX efectuate au arătat prezenţa stra‑
turilor de coroziune cu tendinţe mari de exfoliere, tipic produşilor de coroziune ai fierului, care înglo‑
bează o mare cantitate de sol din mediul în care a fost descoperită.
Radiografia efectuată arată prezenţa slabă a miezului metalic în proporţie mare, cu întreruperi la
vârful şi la mânerul piesei.
Spada, la intrarea în laboratorul de restaurare se prezenta într-o stare avansată de degradare. Piesa a
fost executată prin batere, ceea ce a făcut să pot evidenţia existenţa şi dispunerea straturilor de coroziune.
Prin observaţiile macroscopice şi microscopice efectuate, am evidenţiat prezenţa a două nituri în
capătul lamei dinspre mâner. Efectuând o analiză mai amănunţită a suprafeţei lamei, am remarcat pre‑
zenţa unei suprafeţe discontinue sub formă de lamele. Cele două observaţii ne-au determinat să extindem
investigaţiile fizice pentru această piesă. În acest sens am realizat o radiografie la Clinica Hiperdia Cluj.
Coroborarea tuturor acestor investigaţii ne-a permis să emitem ipoteza existenţei tecii fragmen‑
tare doar în zonele în care este prezent miezul metalic. Datorită coroziunii şi a produşilor generaţi de
aceasta, s-a realizat o sudare a fragmentelor de teacă de corpul sabiei. Prezenţa celor două nituri la mâne‑
rul spadei ne întăresc această ipoteză.
Piesele confecţionate din fier, ridică cele mai mari probleme de conservare şi restaurare. Pe supra‑
faţa pieselor din fier chiar şi la contactul direct cu aerul se formează straturi de oxizi. Aceste straturi nu
*
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sunt straturi protectoare ci dimpotrivă pot declanşa procese grave de coroziune. În prezenţa unei canti‑
tăţi minime de umezeală, aceşti oxizi trec în hidroxizi sau oxihidroxizi, cunoscuta rugină. 1
În cazul pieselor scoase din săpături arheologice, sigur avem de-a face cu un atac al clorului din sol
asupra suprafeţei metalului, când clorul cedează electronul său liber care iniţiază un proces anodic de
felul:
Fe +2Cl=FeCI2+2e
Electronii sunt atraşi de zonele activate care se comportă ca nişte catozi:
1/2O2+2H2O+2e=2HO
Reacţia în ansamblu este:
2FeCl2+1/2O2+3H2O=2FeO (OH)+4CL+4H
Ionii de clor eliberaţi în flux continuu în prezenţa oxigenului şi a umidităţii, declanşează o reac‑
ţie în lanţ care durează până la consumarea integrală a miezului metalic. Piesele confecţionate din fier,
scoase din săpăturile arheologice,din pământul în care au stat sute de ani şi unde în timp s-a stabilit un
echilibru, ajunse la suprafaţă, încep să reacţioneze cu vaporii de apă, oxigenul din aer la care se adaugă
clorul existent în produşii de coroziune. Reacţia va continua până la consumarea totală a fierului, rezul‑
tând produşi care schimbă radical aspectul iniţial al piesei. Nu se poate pune problema stabilirii unui
echilibru în acest caz.2
Fierul pune probleme speciale în procesul de restaurare şi conservare, fiind un metal care se oxi‑
dează foarte repede, timpul necesar activării sau reactivării coroziunii fiind de doar 0,05 secunde, iar
produşii de coroziune care se formează sunt foarte inestetici, deformând volumul pieselor.3 Acesta este
metalul cel mai dispus acţiunii de degradare chimică. Suprafaţa pieselor din fier se acoperă cu un strat
de oxid, strat care nu este protector. La cea mai mică urmă de umiditate stratul de oxid se hidratează şi
devine un strat de coroziune. Spunem că fierul rugineşte.
Atacul biologic declanşat ca urmare a descompunerii materialelor organice din sol, prin modifica‑
rea ph-ului, duce la coroziunea metalului. În cazul obiectelor dintr-un inventar funerar, piesele aflate în
imediata apropiere a materialului organic încep coroziunea primele, datorită bacteriilor care convertesc
sulfaţii în sulfuri.
În privinţa stării de conservare, un rol important l-au avut caracteristicile fizico-chimice ale solului
în care piesa a fost îngropată. Caracterul puternic alcalin al solului a acţionat asupra pieselor confecţio‑
nate din fier, ducând la efecte distructive majore asupra lor. Astfel a fost identificat un strat discontinuu
de culoare neagră care ne-a indicat prezenţa magnetitei Fe3O4. Acest produs este inert din punct de
vedere chimic şi formează un strat uniform pe întreaga suprafaţă a obiectelor pe care se află.
În cazul spadei, ca urmare a diferenţelor de potenţial electrochimic, stratul de magnetită a acţionat
iniţial sub formă de piting formând zone prin care coroziunea a pătruns în interiorul miezului metalic,
transformând fierul în oxid feric (hematită) de culoare roşie cu aspect cornos. Totodată s-a constatat
prezenţa clorurilor ferice şi feroase, care au provocat îngroşări şi desprinderi de material de pe suprafaţa
pieselor, precum şi depuneri mecanice de sol amestecate cu produşi de coroziune. 4
1
2
3
4
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Identificarea tuturor caracteristicilor amintite a permis alegerea metodologiei de lucru după care
a decurs întreaga intervenţie de restaurare.
La intrarea în laboratorul de restaurare, piesa se prezenta într-o stare avansată de corodare.
Prima etapă a restaurării a constituit-o îndepărtarea prin curăţare mecanică uscată a depunerilor
de sol. Pentru îndepărtarea acestor produşi de pe suprafaţa piesei am folosit metodele manuale şi meca‑
nice (bisturiul, instrumentarul de detartraj cu diferite profile şi periile de vâscoză) dar şi aparatul Dremel
echipat cu freze de diferite forme şi durităţi. Curăţarea s-a realizat cu multă atenţie pentru a nu desprinde
fragmentele deja fisurate. Apoi, am făcut consolidări folosind răşină epoxidică Araldit Ay 103–1 cu întă‑
ritor Hardener Hy 991. Răşina utilizată a fost cu întăritor în proporţie de 4–1. Am început impregnarea
cu răşină epoxidică în stare fluidizată prin încălzire la o lampă de raze infraroşii, proces care s-a desfăşurat
o perioadă îndelungată. Piesa a fost ţinută la temperatură ridicată în timp ce impregnarea cu răşină se
făcea din aproape în aproape. Pentru restabilirea aspectului iniţial al piesei, am îndepărtat produşii de
coroziune mecanic.Am reuşit în acest fel să obţin o suprafaţă impregnată destul de uniformă care nu a
necesitat decât rafistolări uşoare în foarte puţine locuri.
Pentru conservare finală am folosit o soluţie alcoolică de tanin care a dus la stabilizarea oxizilor de
fier de pe întreaga suprafaţă a piesei şi la o integrare cromatică adecvată.
Spada celtică astfel restaurată a fost unul din exponatele Salonului Interjudeţean de Restaurare şi
Conservare “Din tainele restaurării” organizat la Zalău în anul 2016, care a fost itinerat şi la Muzeul de
Istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca.
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Foto nr. 1a. Spadă celtică înainte de restaurare
Picture 1a. Celtic sword before restoration

Foto nr. 1b. Spadă celtică înainte de restaurare
Picture 1b. Celtic sword before restoration
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Foto nr. 2a. Spadă celtică în timpul restaurării
Picture 2a. Celtic sword during restauration

Foto nr. 2a. Spadă celtică în timpul restaurării – detaliu vârf
Picture 2b. Celtic sword during restauration – close up view of spear

Foto nr. 2c. Spadă celtică în timpul restaurării – detaliu mâner
Picture 2c. Celtic sword during restauration – close up view of handgrab
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Foto nr. 3a. Spadă celtică după restaurare – faţă
Picture 3a. Celtic sword after restauration – frontside

Foto nr. 3b. Spadă celtică după restaurare – spate
Picture 3b. Celtic sword after restoration – backside

Foto nr. 3c. Spadă celtică după restaurare – detaliu mâner
Picture 3c. Celtic sword after restoration – close up view of handgrab
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Foto nr. 4a. Radiografie
spadă celtică
Picture 4a. X- ray
of celtic sword

Foto nr. 4b. Radiografie
spadă celtică
Picture 4b. X -ray
of celtic sword
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PROCESUL DE RESTAURARE ŞI CONSERVARE
A DOUĂ VASE DACO-GETICE
PĂCURAR IOANA MIHAELA*

THE RESTORATION AND PRESERVATION OF TWO GETO-DACIAN POTS
SUMMARY: The archaeological campaigns from The
Fairies Fortress in Covasna County facilitated the exploration of representative Geto-Dacian ceramics artefacts.
The restoration and preservation of two Geto-Dacian
pot types are the main subjects of this article, completed
after the collaboration between the The History Museum
of Transylvania with the University of Art and Design,
Cluj-Napoca.

REZUMAT: Campaniile arheologice desfăşurate la Cetatea
Zânelor din Covasna au facilitat descoperirea şi studierea
unor artefacte reprezentative pentru ceramica daco-getică.
Factorul de interes al acestui articol, îl reprezintă procesul
de restaurare şi conservare a două vase daco-getice, finalizat în urma colaborării dintre Muzeul Național de Istorie
a Transilvaniei din Cluj – Napoca şi Universitatea de Artă
şi Design, din Cluj – Napoca.

KEYWORDS: The Fairies Fortress, conservation, ceramics,
restoration, iscop.

CUVINTE-CHEIE: Cetatea Zânelor, conservare, ceramică,
restaurare, iscop.

Cercetările arheologice scot la lumina zilei o cantitate mare de ceramică, lucrată manual sau la
roată, respectiv obiecte de diferite tipuri şi cu întrebuinţări distincte, de cele mai multe ori în stare frag‑
mentară. Ceramica este un document istoric şi artistic, care reflectă capacităţile tehnice, preocupările
spirituale şi sociale ale diferitelor populaţii.
În urma colaborării dintre Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca și
Laboratorul de Restaurare şi Conservare din cadrul Universităţii de Artă şi Design Cluj-Napoca, am
primit spre restaurare şi conservare fragmentele unui vas de tip kantharos, de mici dimensiuni, cu două
torţi, prelucrat la roată, împreună cu fragmentele unui alt vas de dimensiuni medii, de tip cană cu o sin‑
gură toartă, realizat prin modelare cu mâna.
Aceste obiecte au fost datate ca aparţinând sfârșitului Epocii Fierului, respectiv sec. I î. Hr. – sec. I
d. Hr. Pe baza analogiilor s-a stabilit că fragmentele ceramice sunt de origine daco-getică1.
Fragmentele ceramice au fost descoperite în secţiunea S7H, deschisă în timpul campaniei arheo‑
logice din anul 2014 la Cetatea Zânelor din Covasna2. Fragmentele ceramice provenite de la vasul de tip
cană cu o singură toartă, decorată cu slip negru, au fost găsite la o adâncime de 1,80 m, într-o aglomerare
de pietre de lângă profilul nord-vestic. Fragmentele de la vasul, de tip kantharos, de dimensiuni mici, cu
buza îngustă, corp bombat şi două torţi, au fost găsite în același context, la o adâncime de 1,6–1,7 m3.
*
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Procesul de conservare curativă și restaurare a celor două piese a fost parcurs conform principiilor
restaurării științifice cuprinse în legislaţia cu privire la protejarea patrimoniului cultural şi a normelor de
restaurare-conservare4.
Fragmentele ce compun cana bitronconică aparțin părții inferioare a vasului, corpului şi buzei,
reprezentând peste 50% din întregul piesei (Foto.1). Acest tip de vas a fost foarte răspândit pe teritoriul
României, deoarece cănile erau destinate uzului casnic5.
În urma unor procese de investigaţie non-invazive, prin realizarea unor fotografii macro cu iscop –
6
ul , putem observa că pasta folosită era grosieră, cu granule de nisip mari în compoziţie (Foto. 2). Cana
a fost lucrată manual iar arderea a fost oxidantă şi incompletă. Natura pastei explică fragilitatea fragmen‑
telor ceramice.
Ţinând cont de aspectul constatat, fragmentele ceramice au fost supuse unui proces de conservare
curativă prin înlăturarea depunerilor de praf şi curăţarea prin tamponare cu apă distilată. În vederea creşte‑
rii rezistenţei fizice, fragmentele au fost imersate în lac nitro-celulozic şi lăsate la uscare timp de 24 de ore.
Următoarea etapă în procesul de restaurare a constat în asamblarea și lipirea vasului cu poliacetat
de vinil fără plastifiant, aplicat cu pensula pe canturile fragmentelor ceramice, într-un strat subţire şi
uniform. Asamblare și lipirea a început cu partea inferioară a vasului. După finalizarea acestei operațiuni,
s-au observat prezența a numeroase lacune, ce scad rezistenţa mecanică a vasului. Pentru compensarea
acestui neajuns, zonele lipsă au fost completate cu ipsos de modelaj.
Primul pas în completarea zonelor lacunare a fost luarea unei amprente de pe zonele martor din
interiorul vasului, folosind în acest scop lut moale, şi plasarea amprentei în porțiunile lipsă. Pasul urmă‑
tor a constat în completarea cu ipsos pentru modelaj colorat în masă cu un amestec de pigmenţi, din roşu
şi galben ocru. După completarea şi uscarea liberă a suprafeţelor, zonele completate au fost finisate cu
ajutorul hârtiei abrazive şi a instrumentarului pentru modelare.
Depunerile din porii vasului, rezultate în urma finisării, s-au îndepărtat cu apa distilată. Vasul com‑
pletat a fost lăsat la temperatura ambientală pentru uscare. Etapă finală a restaurării a constat în peliculi‑
zarea suprafeței vasului cu lac nitro-celulozic în concentrație de 7% (Foto 3).
Fragmentele provenite de la al doilea vas, cel de tip kantharos, au fost datate în sec. I. î. Hr. – sec.
I. d.Hr. Vasele de acest tip, realizate la roată dintr-o pastă fină, de foarte bună calitate, au fost utilizate
pentru consumul lichidelor şi în cadrul ritualurilor funerare7.
Înainte de restaurare, piesa se prezenta sub formă de fragmente (15 la număr), de culoare cenuşie,
cu depuneri. Din vas s-a păstrat o parte din buză, un segment din corp, fundul vasului și o toartă. Din
cealaltă toartă s-a păstrat doar un fragment fixat pe buza și corpul piesei (Foto 4). În ansamblu, vasul s-a
păstrat într-un procent de peste 50%.
Vasul a fost realizat la roată, dintr-o pastă foarte fină, aspect evidențiat și prin intermediul fotogra‑
fiilor realizate cu iscop-ul. Piesa a fost supusă unei arderi inoxidante, omogene. Acest detaliu a fost sesizat
prin atingerea cioburilor, care uşor lovite unul de altul, produceau un sunet clar. Suprafaţa vasului a fost
decorată prin lustruire şi ornamentată cu o linie subţire în relief de-a lungul corpului.
Prima etapă în conservarea curativă a vasului a fost desprăfuirea fragmentelor şi spălarea acestora
cu apă distilată, urmată de uscare liberă pe hârtie de filtru, timp de 24 de ore. În urma acestei intervenții
au fost identificate depuneri inestetice de săruri minerale, datorate condițiilor de zacere în sol. Acestea
au fost îndepărtate cu ajutorul unei soluţii slab concentrată de acid acetic (5%). După îndepărtarea depu‑
nerilor prin periere repetată sub jet de apă, fragmentele ceramice au fost spălate din nou cu apă distilată
pentru a le aduce la un pH neutru.
4
5
6
7
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După uscare, fragmentele ceramice au fost impregnate cu lac nitro-celulozic (7%), pentru mărirea
rezistenţei și uşurarea manevrabilității. Asamblarea s-a realizat cu ajutorul poliacetatului de vinil fără
plastifiant (Foto 5).
Completarea zonelor lacunare a implicat un demers tehnologic asemănător primului vas, dife‑
renţa constând în integrarea cromatică a ipsosului pentru modelaj cu oxid negru de fum (un pigment
natural). După uscarea liberă a zonelor completate, a urmat finisarea cu ajutorul hârtiei abrazive şi a
instrumentarului pentru modelare. Peliculizarea cu lac nitro-celulozic (7%), în scopul creşterii rezisten‑
ţei şi asigurării unei mai bune conservări în timp a obiectului, a fost ultima etapă în cadrul intervenției
de restaurare (Foto 6).
Pentru vasele restaurate, se recomandă păstrarea într-un microclimat cu o umiditate relativă
cuprinsă între 54% – 60% şi o temperatură de maximum 20ºC, aceste măsuri fiind necesare pentru ca
liantul şi materialele folosite la completare să îşi păstreze proprietăţile8.
După încheierea procesului de restaurare obiectele au fost predate Muzeului Național de Istorie a
Transilvaniei, unde au fost valorizate prin etalarea în cadrul unor expoziţii cu rol educativ şi de informare
asupra noilor descoperiri în domeniul arheologic de pe teritoriul României.
Bi blio gra fie :
I.H. Crişan

Ceramica daco-getică, cu specială privire la Transilvania, Editura Ştiinţifică Bucureşti,
1969.
V. Crişan
Dacii din estul Transilvaniei, Editura „Carpaţii Răsărăteni” Sfântul Gheorghe, 2000.
A. Moldoveanu
Conservarea preventivă a bunurilor culturale, Bucureşti, 1999.
V. Crișan, V. Sîrbu, P. Pupeză, N. Jozsef, M. Mărgineanu-Cîrstoi, V. Apostol, A. Pop, P. Eszter, Șantierul arheologic Covasna
„Cetatea Zânelor”. Cronica Cercetărilor Arheologice din România 2015, Campania 2014,
p. 57–58.
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Foto. 1. Fragmente de vas de tip cană cu o singură toartă.
Photo. 1. Scraps from a pot of bitruncated cup tip, with handle.

Foto. 2. Imagine a suprafeței ceramice, realizată cu iscop-ul.
Photo. 2. Picture achieved with an iscop.
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Foto. 3. Vas de tip cană cu o singură toartă, după restaurare.
Photo. 3. The bitruncated pot with a handle after restoration.

Foto. 4. Fragmente de vas de tip kantharos, înainte de restaurare.
Photo. 4. Scraps from kantharos with two handles.
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Foto. 5. Kantharos, în timpul restaurării.
Photo. 5. Kantharos in process of restoration.

Foto. 6. Kantharos, după restaurare.
Photo. 6. Kantharos after restoration.
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RESTAURAREA UNOR FRUCTIERE DACICE
DESCOPERITE LA ȘIMLEU SILVANIEICETATE , JUDEȚUL SĂLAJ
EMANOIL PRIPON*

Conservation and restoration phases of two dacian fruit
bowls discovered at Șimleu Silvaniei – Cetate, Sălaj County
Rezumat: Lucrarea prezintă operațiunile de restaurare și conservare a două fructiere dacice descoperite în
așezarea dacică de la Șimleu Silvaniei-Cetate, județul
Sălaj. Operațiunile de restaurare-conservare au implicat
îndepărtarea depunerilor din mediul de zacere (folosind
Titriplex III), asamblarea și lipirea fragmentelor ceramice
cu poliacetat de vinil, completarea zonelor lacunare cu
ipsos de modelaj colorat în masă și conservarea finală cu
lac nitro-celulozic incolor.
Cuvinte-cheie: conservare, restaurare ceramică, înlăturarea depunerilor, fructieră dacică, Simleu Silvaniei.

Abstract: This paper presents the conservation and
restoration phases of two dacian fruit bowls discovered at
Șimleu Silvaniei – Cetate, Sălaj County. Deposits from the
pottery were removed with Titriplex III. After the fragments were put together and the missing parts were filled
with coloured gyps, the surface was protected with nitrocelulozic polish.
Keywords: conservation, ceramic restoration, removing
deposits, fruit bowl, Șimleu Silvaniei.

Cercetările sistematice derulate în așezarea dacică de la Șimleu Silvaniei-Cetate1, au adus la lumina
zilei un bogat material arheologic. Printre obiectivele campaniei arheologice din anul 2008, s-a numă‑
rat și cercetarea unei locuințe identificate în anul 2003 (Complexul C5).2 Cercetarea integrală a acestui
complex a dus la descoperirea unui bogat inventar ceramic (Foto 1), format din șapte – opt recipiente,
majoritatea confecționate la roată, ce acoperă aproape toate categoriile de vase cunoscute în repertoriul
ceramicii din secolul I p. Chr3.
Lucrarea de față prezintă operațiunile de restaurare și conservare a două fructiere dacice descope‑
rite în contextul amintit mai sus.
La intrarea în laboratorul de restaurare, piesele se prezentau sub forma câtorva zeci de fragmente
ceramice. Contextul descoperirii sugerează faptul că acestea și-au pierdut integritatea în urma unui acci‑
dent de epocă, probabil prin prăbușirea de pe o poliță, odată cu incendierea locuinței4.
Încă din faza de şantier arheologic, imediat după prelevare, au fost înlăturate depunerile humice
mai puţin aderente pe suprafaţa fragmentelor ceramice, prin imersie în apă şi periere. Operaţiunea de
*
1
2
3
4

Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, emanoilpripon@yahoo.com
Pop 2006, p. 35–39.
Pop et alii 2004, p. 336.
Pop et alii 2009, p. 212.
Ibidem.
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înlăturare primară a depunerilor de sol a evidenţiat prezenţa depunerilor silicatice şi calcaroase, dealtfel
imune la simpla spălare cu apă.
În urma efectuării observaţiilor macroscopice şi microscopice privind natura depunerilor, am
constatat prezenţa depunerilor silicatice şi calcaroase pe suprafaţa interioară, exterioară şi în zonele de
ruptură (îmbinare) a fragmentelor ceramice.
Prezenţa depunerilor silicatice şi calcaroase pe suprafaţa interioară şi exterioară a fragmentelor
ceramice, dar în special pe zonele de ruptură a biscuitului (zona de contact), reclamă necesitatea aplicării
unui tratament chimic pentru înlăturarea acestui inconvenient de natură estetică şi proceduală (asam‑
blare şi lipire).
Fragmentele ceramice au o densitate excepţională, pastă omogenă cu degresant foarte fin, foarte
bine arse reducător. Unele dintre fragmente prezintă urme de ardere secundară. În privinţa diagnosticu‑
lui, reafirmăm faptul că piesa şi-a pierdut integritatea prin fragmentarea excesivă în urma unui accident
de epocă, dar foarte probabil şi în urma presiunii ulterioare a solului.
Operațiunile de restaurare – conservare s-au derulat după următorul algoritm:
– imersia fragmentelor ceramice în apă distilată pentru saturare.
– imersia fragmentelor ceramice în baie de Complexon III/Titriplex III (5%), urmată de perieri
repetate sub jet de apă şi intervenţii mecanice cu instrumentar de detartraj, pentru înlăturarea depunerilor.
– spălare/„neutralizare”.
– uscare liberă la temperatura camerei.
– asamblare şi lipire cu poliacetat de vinil fără plastifiant.
– completarea zonelor lacunare cu ipsos de modelaj colorat în masă.
– uscare liberă la temperatura camerei.
– conservare finală prin pensulare cu lac nitrocelulozic incolor.
În cadrul procesului de procesul de restaurare, pentru fiecare piesă în parte, am optat mai întâi
pentru asamblarea și lipirea fragmentelor ce formează piciorul vasului, pentru ca mai apoi să continui cu
asamblarea și lipirea fragmentelor ceramice din zona superioară a piesei. Această modalitate de abordare
a restaurării celor două artefacte s-a dovedit a fi practică, în special datorită posibilității mult mai facile
de manevrare a pieselor în timpul completării zonelor lacunare (Foto 2 – 3).
Piesele ceramice prezentate au oferit un adevărat „regal” pentru un restaurator de bunuri de patri‑
moniu mobil din ceramică. Facem această afirmație, deoarece artefactele au trecut prin aproape toate
fazele procesului tehnologic tipic pentru restaurarea ceramicii arheologice: de la intervenţii mecanice,
la tratamente chimice pentru îndepărtarea urmelor de zacere în sol și completarea zonelor lacunare
(Foto 4).
Datorită fragmentării excesive a piesei, asamblarea şi lipirea fragmentelor ce compun cele două
fructiere, au pus reale probleme de refacere în special în privința redării liniarităţii formelor. În urma fina‑
lizării operaţiunilor de restaurare-conservare, patrimoniul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău
s-a îmbogăţit cu două artefacte de excepţie, care au făcut obiectul expunerii în cadrul unor manifestări
științifice de talie internațională5 și națională6.
De fapt, în momentul publicării acestui material, întreg inventarul ceramic al locuinței cercetate în
2008 este restaurat (Foto 5).

5
6

Pripon 2009, p. 19.
Pripon 2013, p. 15.
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Foto 1. Ceramică dacică in situ (Șimleu Silvaniei – Cetate, C5/2008).
Foto 1. Dacian pottery in situ (Șimleu Silvaniei-Cetate, C5/2008).
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Foto 2. Fructieră dacice în timpul restaurării.
Foto 2. Dacian fruit bowl, in during restoration.
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Foto 3. Fructieră dacice în timpul restaurării.
Foto 3. Dacian fruit bowl, in during restoration.
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Foto 4. Fructieră dacică după restaurare.
Foto 4. Dacian fruit bowl, after restoration.
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Foto 5. Ceramică din locuința dacică, după restaurare.
Foto 5. Dacian pottery, after restoration.
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