PODOABE ŞI PIESE DE ÎMBRACĂMINTE
DIN MILENIUL I E.N.
de
SEVER

DUMITRAŞCU

Introducere
ln rîndurile cc

urmează

vom prezenta un repertoriu al pieselor de

podoabă şi îmbrăcăminte deţinute de secţia de istorie de la Muzeul Ţării
Crişurilor din Oradea, datînd din mileniul I e.n.
Studierea podoabelor şi a pieselor de îmbrăcăminte este un capitol
important din istoria obiectivă, istoria existenţei permanente a nevoilor
umune - grija pentru asigurarea hranei, procurarea îmbrăcăminţii şi

construirea locuinţelor. Podoabele şi piesele de îmbrăcăminte mai ilustreafelul de ci gîndi al tuturor comunităţilor, popoarelor, în toate continentele şi în toate epocile istorice. îmbrăcămintea care depinde de nevoi
(cald, frig, temperatură moderată sau excesivă, constantă sau schimbă
toare) mai reflectă şi starea socială (bogaţi, înstăriţi, săraci) şi oJlindeşte
adeseori, la comunităţile populcire, specificul, felul lor propriu de a se
manifesta în viaţa lor cotidiană sau de excepţie (ritualuri, sărbători, festivităţi), felul lor propriu de a vedea frumosul şi de a se „arăta" în faţa
lor si a semenilor lor. Imbrăcămintea reflectă o mentalitate.
Imbrăcămintea (ca şi hrana şi locuinţa) depinde permanent de stadiul
economic şi social, de cunoştinţele tehnolgice ale fiecărei epoci istorice.
De felul îmbrăcăminţii au depins şi podoabele, picsclf' de îmbrăcăminte.
Ele au depins de priceperea meşterilor care le-au lucrat, de măiestria şi
cutezanţa lor.
Istoria podoabelor şi pieselor ele îmbrăcăminte este şi un capitol al
istoriei tehnologiei, un capitol din ceea ce numim istoria forţelor de producţie, ceea ce e de natură să ne conducă înspre chiar esenţa existenţei
umane şi mai ales a evoluţiei umanităţii. Şi chiar spre intimitatea acestui ·proces.
Dacă armele (reflectînd un anume stadiu tehnologic şi anume: accidentale nevoi) sînt folosite mai ales de bărbaţi, podoabele şi piesele de
îmbrăcăminte sînt purtate de toţi membrii comunităţii (bărbaţi, femei,
bătrîni, copii). Ca şi uneltele au caracter universal. Ca şi uneltele, necesare întregii comunităţi, podoabele şi piesele de îmbrăcăminte sînt şi

ză şi
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masculine şi feminine. S-ar putea afirma chiar că ele, podoabele şi piesele
de îmbrăcăminte sînt mai ales un domeniu al femeilor, la care se adaugă
şi bătrînii şi copiii şi desigur bărbaţii. Este o „revanşă·' a acestor membri
ai comunităţii faţă de „domeniul special" al armC'lor (al războiului!), operă mai ales, dar nu exclusiv, bărbătească. PodoabC'lc şi piesele de îmbrăcăminte ca şi casa, hrana, îmbrăcămintea produse ale agriculturii
şi meşteşugului a industriei - reprezintă partea aceea din istorfo istorie a comunităţilor, a popoarelor, spre deosebire de istoria ca accident,
istoria violenţei şi războaielor nedrepte. Este un capitol din istoria ca
istorie a dreptului oamenilor la viaţă, la muncă, la libertate, dreptate, li-nişte şi existenţă de sine stătătoare. Un element al istoriei dreptului oamenilor, bărbaţi, femei, bătrîni, copii, la fericire. Desigur mai greu dar nu imposibil de atins. Podoabele şi piesele de îmbrăcăminte reflectă
dacă nu fericirea acestora, cel puţin bucuria ce au avut-o şi şi-au dorit-o
întotdeauna, deasupra tuturor adversităţilor. Şi ele nu au fost puţine.
Este dovada faptului istoric stabilit de istorici şi toţi cercetătorii din altC'
domenii, că alături de muncă şi adevăr, de-a-lungul veacurilor, un rol
însemnat l-a jucat frumosul, dorinţa de frumos. Căci fără frumos, ca şi
fără adevăr nu poate exista cultură, nici civilizaţie şi desigur nici umanitatea. Sau mai adevărat spus, poate exista, dar există în stare de criză,
în stare de crispare, nu în starea sa real naturală. Şi trebuie să recunoaş
tem că spre casă, hrană, îmbrăcăminte, procurate în mare parte' de băr
baţi, au tins, deşi nu le-au avut întotdeauna, mai cu nădejde, nu numai
bărbaţii, ci mai ales femeile, copiii, bătrînii.
Cercetarea bij11teriilor, a tezaurelor celebre (de podoabe şi vasC') a
cunoscut în istoriografie lucrări din cele mai îndrăzneţe. Sînt tezaure celebre: Pietroasa, publicat de Al. Odobes~ (1889) 1 , Boscoreale, publicat de
A. Heron de Willfosse 2 (1899), Hildesheim, publicat de E. Pernice şi C.
Winter 3 (1901), Berthouville, publicat de E. Babelon 4 (1916), Traprain,
publicat de A. O. Curle 5 (1923), Tarent, publicat de P. Wuilleumier 6 (1930),
Mildenhall, publicat de J. W. Brailsford 7 (1947) şi altele.
Un capitol important îl constituie cercetarea diferitelor tipuri de bijuterii, a pieselor de podoabă, după destinaţia lor, podoabe pentru urechi,
piese pentru veşminte, folosite şi ca ornament pe umăr sau pentru mîini.
încă la începutul secolului K. Hadaczek 8 (1903) publică sinteza sa asupra
1
A. Odobescu, Le Tresor de Petrossa, I, Paris, 1889; II, Paris, 1896; III, Paris,
1900; idem, Opere, IV, Bucureşti, 1976, Ediţie îngrijită, Introducere, Comentarii
şi Note de M. Babeş, Studii arheologice H. Harhoiu şi Gh. Diaconu.
2
A. Heron de Villfosse, Le Tresor de Boscoreale, în Monuments Piat, V, Paris,
1899.
3
E. Pernice, C. Winter, Der Hildesheimmer Sielberfund, 1901.
4
E. Babelon, Le tresor d'argenterie de Berthouville, Paris, 1916.
5
A. O. Curle, The Treasure of Traprain, Glasgow, 1923.
6
P. Wuilleumier, Le tresor de Tarente, Paris, 1930.
7
J. W. Brailsford, The Mildenhall Treasure: a Provisional Handbook, Londol'l,
1947.
8
K. Hadaczek, Der Ohrschmuck der Griechen umd Etrusker, Wicna, 1903.
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podoabelor greceşti şi etrusce pentru urechi, alături de care amintim,
printre altele, lucrările clasice: a lui A. Furtwăngler 9 (1900), asupra gernelor antice, a lui E. Sundwall 10 (19-13) privind fibulele vechi italiotl\ a
lui H. Battke 11 (1953) referitoare la podoabe pentru mină şi a lui O. Neverov12 (1976) care prezintă gemele şi cameele din colecţiile Muzeului
Ermitaj din Leningrad. În cadrul mare al istoriei tehnologiei un loc importat este consacrat şi meşteşugurilor producerii pieselor de podoabă şi
îmbrăcăminte 13 .
Cercetări şi sinteze remarcabile au înfăţişat arta Europei din preistorie pînă în evul mediu - ne referim desigur numai la începutul evului mediu - atît în sens cronologic cit şi în ce priveşte contribuţia sau
realizările specifice ale diferitelor popoare, deci din punct de vedere etnocultural. S-a luat în considerare şi influenţa suferită de arta europeană
- de-a lungul secolelor - din partea artei din Asia centrală sau din
Iran şi India, cit şi, desigur, influenţele acesteia asupra artelor din Asia
Centrală, Iran şi India. Amintim autorii unora din lucrările care, din
punctul nostru de vedere, nu pot să nu fie remarcate în ceea ce priveşte
diferitele tipuri specifice de podoabe şi piese de îmbrăcăminte în ordine
cronologică: W. Torbrilgge (1970) pentru Europa preistorică 14 , P. Jacobsthal
(19-14) pentru arta celtică 15 , D. Popescu (1971/72) pentru tezaurele de argint dacice 16, H. Schoppa 11 (1957), B. Overbeck 18 (1973), J. P. Kent, K. S.
Painter 19 (1977), A. Riegl2° (1927, 1953), pentru arta romană, romană provincială şi Tomană tîirzie.
Numeroşi cercetători şi savanţi au studiat arta creştină a lumii europene: O. M. Dalton 21 (1923), W. F. Volbach 2 :2 (1961), A. Grabar 23 (Hl67),

A. Furtwăngler, Die autiken Gemmen, I-III, Leipzig - Berlin, 1900.
E. Sundwall, Die ălteren italioten Fibeln, Berlin, 1943.
11 H. Battke, Geschichte des Ringes, Baden-Baden, 1953.
12 O. Neverov, Antiqtl.je intaglios în the Hermitage collection, Leningrad, 1976.
13 C. Singer, E. J. Holmayard, A. R. Hall, History of Technology, I, Oxford,
9

10

1954.
W. Torbriigge, L' Europe prehistorique, Lausanne, 1970.
P. Jacobsthal, Early Celtic Art, Oxford, 1944.
16 D. Popescu, Tezaure de argint dacice, I, în BMJ, 40, 4, 1971, p. 19-32; II, în
BMI, 41, 1, 1972, p. 5-22.
17 H. Schoppa. Die kunst der Rămerzeit în Gallien Germanien und Britanien,
Milnchen - Berlin, 1957.
18
B. Overbeck, Argentum Homanum: ein Schatzf und von spătrămischen
Prunkgeschirr, Miinchen, 19î:l.
19 J. P. C. Kent, K. S. Painter, Wealth of the Roman World ad 300-700, London,
1977.
20
A. Riegl, Spătromisshe Kunstindustrie, 19.27 2 ; idem, Industria artistică tardoromana, Firenze, 1953 (traducere de B. Forlati Tamaro şi M. T. Ranga Leoni).
21
O. M. Dalton, East Christian Art, Londra, 1923.
22
W. F. Volbach, Early Christian Art, Londra, 1961.
23
A. Grabar, Die Kunst des fruhen Christentums, 1967; idem, Die Kunst im
Zeitalter Justinians, 1967.
14

15
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J. Beckwith 2·1 (1970), cca germană: W. von Jenny, W. Volbach 25 (1933),

respectiv longobardă: E. Schaffran 26 (1941), J. Werner 27 (1950), ostrouotâ:
V. Bierbrauer 28 (1973), M. Kohl2 9 (1982), francă: K. Băhner 10 (1958), romano-francc1: H. Pirling 31 (1974), merovingiană: M. Fleury, A. France Lunard:i2 (Hl61), H. Ament 33 (1975), alamană, respectiv bavareză: J. Werner 34
(1955) şi R. Christelein:35 (1970, a popoarelor turce vechi pătrunse în Europa, huni: J. Werner 36 (1956), avari: D. Csallciny 3 ; (1956), a maghiarilor
de neam fino-ugric şi a altor popoare de stepă: G. Lâszl6 38 (1970).
Eforturi remarcabile s-au făcut pentru cunoaşterea artei vechilor slavi:
J. Strzygowskfl 9 (1929), B. Chropovsky 40 (1978), Z. Cilinska 41 (1981), şi a
celor trei state ce au dominat politic Europa celei de a doua jumătăţi a
mileniului I al erei noastre, Imperiul lui Carol cel 1\1are 42 , Moravia Mareu
şi vechiul Imperiu bizantin, care va supravieţui atît Imperiului carolingian, cît şi statului moravian. Studiile şi sintezele asupra artei bizantine
sînt numeroase, amintim aici pe cele ale lui P. Orsi 44 (1942), M. C. Ross 45
21

J. Beckwith, Early Christian and Byzantinf' Art, Londra, 1970.
W. von Jenny, W. Volbach, Germanischer Schmuck des friihen Mittelalters,
Berlin, 1933.
26
E. Schaffran, Die Kunst der langobarden in Italien, Jena, 19-11.
27
J. Werner, Die langobardischen Fibeln aus Italien, Berlin, 1950.
~~ V. Bierbrauer, Die ostgotische Funde von Domagnano, Republik San Marino
(Italien), în Germania, 51, 1973, 501 p.
29
M. Kohl, Die Ostgostischen Funde vom Domagnano in Germanischen Nationalmuseum Nilrnberg, în Jahrbuch des Rămisch Germanischen Zentralmuseums
Matnz, Festschrift Hundt, 23-24; 3 197G-1977, Mainz, 1982.
ao K. Bohner, Die frănkischen Alterthiimer de~ Trier Landes, 'in German.
Denkm. d. Volkerwanderungszeit, B, 1958.
ai R. Pirling, Des romisch- frănkische Grăberfeld von Krefeld Gellep 19601963, în Germ. Denkm, d. Vălkerwanderungszeit, B, 8. 1974, 230 p.
32
M. Fleury, A. France Lanard, Les bijoux merovingiens d'Arnegonde, Art ele
France, 1, 1961.
33
H. Ament, Archăologie des Mernwingereiches. Register der Literaturbericht
1971 bis 197J, în BeRGK, 56, 1975, p. 566 sqq.
34
J. Werner, Das alamanische Grăberfeld von Mindelheim, in Material. Baycr.
Vorgesch, 6, 1955.
5
:1
R. Christelein, Alamaniscli - bajuwarische Siedlung im Allgău, în !\"cuc
Ausgrabungen în Bayern, 1970.
36
J. Werner, Beitrăge zur Archăologie des Attila Reiches, Miinchen, 1956.
37
D. Csallany, Archăologische Denkmăler der Awarenzeit în Mitteleuropa,
Budapesta, 1956.
ae Gy. Laszlo, Steppenvălker und Germanen, Budapesta, 1970, cf. ~i M. Grjaznov.
L'art ancien de l'Altai, Leningrad, 1958.
39
J. Strzygowski, Die altslawische Kunst, Augsburg, 1929.
40
B. Chropovsky, La beaute des bijoux slaves anciens, (Bratislava), 1978.
41
Z. Cilinska, Das Metall in friihslawischer Kunst, (Bratislava), 1981.
4
i Dic Domschatzkammer zu Aachen, Aachen, 1980.
4
a Grossmăhren, Berlin, 1968.
44
P. Orsi, Sicilia Bizantina, Roma, 1942.
4
'., M. C. Ross, Cataloquc of the Byzantine and Early Medieual Antlquities în
the Dumbarton Oaks Collection, I-II, Washington DC, 1962, 1965.
2:,
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(1962, 1%5), D. T. Ricern (1963), A. Banckn (1966), J. Becku.:ith 48 (1970).
Arta bizantină are reverberaţii largi asupra artei din Iran: K. Erdmann 4 !'
(Hl43), R. Ghirshman 50 (1962), V. G. Lukoniri'' 1 (1977), care la rîndul ci
a influenţat arta bizantină, asupra artei slave: Al. Ruttkay 52 (1979) şi a
celei româneşti: N. Iorga, Gh. Balş 53 (1922).
Marile muzee ale lumii, muzee din Europa şi America de nord, au
adunat, conservat, etalat şi studiat o imensă zestre. Încă înainte de primul
război mondial F. H. Marshall (1911) publică un catalog sistematic al podoabelor deţinute de British Museum 54 • După război, sub semnătura lui
A. de Ridder"'" (1924), un catalog sumar al bijuteriilor antice de la Muzeul Louvre va vedea lumina tiparului. L. Matzulewitsch 56 (1929) cunoscător de seamă a colecţiilor Ermitajului, deşi a studiat mai ales vasele de
argint, ne-a lăsat pagini de seamă asupra pieselor deţinute de marele muzeu rus de pe Neva. Alte două cataloage, cel al lui Ch. Alexander5 î (1940)
şi L. Breglia 58 (1941) au prezentat lumii ştiinţifice patrimoniul a două mari
muzee, unul din S.U.A. şi al doilea din Europa, Metropolitan Museum of
Art şi respectiv Museo Nazionale di Napoli, patrimoniul sau o parte a patrimoniului lor de bijuterii, de piese de podoabă.
In paralel ţă,rile europene şi-au concentrat tezaurul lor naţional în
muzee centrale sau naţionale, tezaur în care un loc ele scamă îl ocupă orfevreria, piesele de podoabă din aur, pietre preţioase şi argint.
Astfel, după al doilea război mondial s-au organizat marile tezaure
naţionale în majoritatea ţărilor europene, dintre care noi amintim, pentru
interesul studiului nostru, tezaurul naţional din Muzeul de istorie c,
R.S.R. 59 din Bucureşti şi tezaurele clin ţările vecine şi prietene, respectiv
din R. P. Bulgaria60 (S. Briadjiev, 1966), din R.S.S. Ucraineană 61 (1978),
4

"
0

48
49

50
51

52
53
54

U. T. Rice, Art of the Byzantine Era, London, 1963
A. Banck, Byzantine Art în the Collections of the U.S.S.H., Leningrad, 1066.
J. Beckwith, Byzantine Art, London, 1970.
K. Erdmann, Die Kunst, Jrans zur Zeit cler Sasaniden, Berlin, 194:l.
R. Ghirshman, Iran, Parthians ancl Sassanians, London, 1962.
V. P. Lukonin, lstkustvo clrevenego /rana, Moskova, 1977.
Al. Huttkay, Arts decoratifs de Moyen-Age, (Bratislava), 1979.
N. Iorga, Gh. Balş, Historie de l'art roumain ancien, Paris, 1922, 411 p.
F. H. Marshall, Cataloque of the Jewellery în the British Museum, Londra,

1911.
55
A. de Ridder, Cataloque sommaire des bijoux antiques des Musees du Louvre,
Paris, 1924.
56
I. Matzulewitsch, Byzantinische Antike, Leipzig, 1929; cf. şi I. Chapiro,
L'Ermitage, Lcningrad, 1979.
57
Ch. Alexander, The Metropolitan Musewm of Art, Greek ancl Etruscan Je_
wellery, a picture-book, New-York, 1940.
58
L. Breglia, Catalogo delle Oreficerie del Museo Nazionale di Neapoli Roma
1941.
,
•

59
60

61

Tezaurul istoric, Bucureşti, 1973.
S. Briadjiev, Le tresors d'art des terres bulgares, Sofia, 1966.
Le Musee d'objets precieux historiques de la R.S.S. d'Ucraine, Kiev, 1978.
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din R. P. Un9ară 0 ~ (HH57), din Cehoslovacia'; 1 (1968, 1978, 1979, 1981), din
Moscovu 1i 1 (I. Rodimtseva, A. Romanenko, E. Smirnova, 1979) şi pe cc:>k
din dou[1 ţări occidentale cu putc>rnice tradiţii în studiul podoabelor şi pieselor de îmbrăcăminte din metale şi pietre preţioase, tezaurul Italici antice (C. Carducci<i\ l ~62) şi pe cel din Rămische - Germanische Zentralmuseum din Mainz R.F.G.) publicat de K. Băhner, D. Ellmers şi K. Weidemannc;6 (1970).
în fine, se cuvine a fi amintite lucrările' de sinteză ce tratează fie arta
în dffc:>ritelc sale ipostaze, din antichitate şi prefeudalism, fie istoria orfevreviei clasice greco-romane sau romane tîrzii. Începutul a fost făcut
de către cunoscuta sinteză privind originea orfevreviei policrome a lui
Ch. De Linasnî (1877), urmată de alte două lucrări ale lui B. Salin 68 (1935)
~i W. Holmquistn 9 (1955) asupra ornamenticii animaliere vechi germane
şi respectiv arta germană în perioada romană tîrzie. Bijuteriile epocii clasice greco-romane au fost studiate de G. Becatte 0 (1955), E. Cache de la
Ferteî 1 (1956) şi R. A. Higginsn (1961).
Monumentala lucrare a trei specialişti în epoca postromană: J. Hubert, J. Porcher, W. F. Volbachî 3 , L'Europe des invasions (1967), deşi SC'
intitulează astfel, tratează în paralel creaţia romanităţii locale din fostele
provincii ale Imperiului roman (arhitectura şi sculptura, arta creştină şi
manuscrisele purtătoare ale ideilor gîndirii greco-romane, dar şi gîndirea
epocii post-romane). Lucrarea nu exclude, dar nu tratează pe larg cum
s-ar fi cuvenit, influenţa pe care a exercitat-o mereu asupra culturii europene, mai ales a celei mediteraniene, sud-est şi central europene, Imperiul
bizantin şi de la un moment anume, califatul arab din Spania. Mai ales
impactul ideologiei bizantine în gîndirea europeană nu poate fi neglijat.
În capitolul dedicat artei somptuoase W. F. Volbach a remarcat cu multă
fineţe influenţele pontice, iraniene şi hunice asupra artei policrome a
bijuteriilor epocii post-romane. Fibulele de la Untersiebenbrunn (Austria),
descoperite înt,r-un mormînt gotic, bijuteriile din mormîntul, probabil
alanic, descoperit la Airan (Calvados) proveneau din regiunile pontice.
Mormîntul de la Althussheim (Rhenania) şi piesele descoperite la MunLes Musees de Budapest, Budapesta, 1967.
Grossmahren, Berlin, 1968; B. Chropovsky, op. cit; Al nuttkay, op. cit; ZI.
Ci!inska, op. cit.
64
J. Redimtscva, A Romanenko, E. Smirnova, Moscou, le Kremlin et le Place
Rouge, Moscova, 1979.
6
:; C. Carducci, Gold-und Silberschmuck aus dem Antikan Italien, Milano Wien - Miinchen, 1962.
66
K. Bohner, D. Ellmers, K. Weidemann, Das Frilhe Mittelalter, Mainz, 1970.
67
Ch. De Linas, Les origines de l'orfevrerie cloisonne, Paris, 1877.
6
~ B. Salin, Die Altgermanische Tieromamentik, Strskholm, 1935.
69
W. Holmquist, Germanian Art during the Late Roman Period, Stokholm, 1955.
70
G. Becatti, Oreficerie antiche dalle minoiche ale barbariche, Roma, 1955.
71
E. Coche de la Ferte, Les Bijoux antiques, Paris, 1956.
n R. A. Higgins, Greek and Roman Jcwellery, London, 1961.
1:1 ,J. Hubert, J. Porcher, W. F.
Volbach, L'Europe des invasion, Paris, 1967.
Iii

63
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dolsheim (Alsacia) datînd din epoca hunică poartă amprenta artei somptuoase, policrome, vehiculate şi de huni în Europa centrală şi apus0ani1,
iair tezaurul funerar de la Wolfshcim (Rhenania) datat în jurul anului
-100 e.n. conţine o garnitură de centură ce pare a fi aparţinut (poartă o
astfel de inscripţie) suveranului persan Ardachir I (22-l-241). Legăturile
sînt chiar mai îndepărtate, cu India, de unde veneau pietrele preţioase
(granatele), pe valea Dunării, după ce traversc1u lmp0riul bizantin.
TrPbuic încă remarcat că inventarul mormintPlor ,,epocii migraţiilor",
a epocii post-romane este sărac (pauvre' 4), desigur cu excepţia mormintelor princiare care conţin piese de podoabă ~i de îmbrăcăminte dc o
somptuozitate rar întîlnită. Aceste bijuterii au făcut epocă în arta orfevreriei europene, sînt faima multor muzee cărora lC'-au dus celebritatea în
întreaga lume. Este cazul celebrelor tezaure de pc pămîntul României: Pietroasa'", Apahida 16 şi Someşenii 7 ', din Muzeul de istorie a R. S. România
din Bucureşti, a tezaurelor de la Conceşti7 8 din Muzeul Ermitaj din Leningrad, a celor de la Cuciurul Mare'n şi primul tezaur de la Şimlcul Siln1niei80 şi a celui feudal timpuriu de la Sînnicoluu J\1orc 81 din Kunst-historischcs Musellm 8 ~ din Viena, a celui de al doilea tezaur de la Şimleul Silvaniei83 din Muzeul Naţional Ungar din Budapesta şi a tezaurului ele la
Tăuteni 84 păstrat în Muzeul Ţării Crişurilor din Oradea.
Infăţişarea şi compoziţia tezaurelor, a pieselor care le compun, ref:ectă transformările prin care a trecut Europa de la antichitate la feudalism. Era o lume, cea antică greco-romană, romană imperială şi imperială
bizantină, o lume în care mediteranienii se întîlnesc cu nordicii, în caire
europenii ajung în contact cu comunităţi orientale, ale Asiei centrale. Se
nasc însă popoarele ce vnr alcătui mai tîrziu familia naţiunilor europene
din Spania şi Portugalia pînă la Volga şi din Scandinavia pînă în insulele
11
·

Idem, ibidem, p. 16.
Al. Odobescu, Opere, IV, Tezaurul de la Pietroasa, Bucureşti, 1976; E. Dună
reanu-Vulpe, Tezaurul de la Pietroasa, Bucureşti, 1967.
71
; K. Horedt, D. Protase, Das zweite Fiirstengrab van Apahida (SiebPrbi.irgen),
in Germania, 50, 1972, p. 174-220; D. Protasc, Al doilea mormint pinciar de la Apahida (partea I), în Acta MN, IX, 1972, p. 163-177.
77
K. Horedt, D. Protase, Tezaua.rul de aur din epoca migraţiilo1• ,de la ClujSomeşeni, în Acta MN, VII, 1970, p. 185-199.
78
L. Matzulewitsch, Byzantinische Antike, Studien auf Grund der Silbergejăsse
der Ermitage, 1929. cf. şi Das friihe Mittelalter, Mainz, 1970, p. 51 „Silbereimer von
7

:,

Conceşti".
79
R. Noll, Zum Silberschatz von Kuczurmare, în In memoriam Constantini
Daicoviciu, Cluj, 1974, p. 267-273, fig. 1, Der Silbereimer von Kuczurmare; fig. 2,

Die

Silbergefăsse
60

von Kuczurmare.
Idem, Vom Altertum zum Mittelalter 2 , Viena, 1974; R. Florescu, I. Miclea,
Tezaure transilvane la Kunthistarisches Museum din Viena, Bucureşti, 1979.
61
N. Mavrodinov, Le tresar Protabulgare de Nagyszentmikl6s, în Arh Hung,
XXIX, 1943; A. Alfoldi, Etudes mr le tresar de Nagyszentmikl6s, I, Cahiers Archeologiques, V, 1951, p. 123-149.
82
R. Florescu, I. Miele, op. cit.
63
N. Fettich, Der zweite Schatz von Szilagy Som,lya, în Arch Hung, VUI, 1932.
84
S. Dumitraşcu, Tezaurul de la Tăuteni-Bihar, Oradea, 1973.
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Mccliteranci. Europa anului o mie nu mai e Europa din vremea lui August.
Trecuse un mileniu de adînci şi epocale transformări etno-culturak, economice, sociale, ideologice şi politice. În locul unui Imperiu roman de la
Tamisa la Eufrat, întins pe trei continente, au apărut numeroase popoare
dornice' de libertate, viguroase ;;i inteligente care, peste încă aproape un
mileniu vor duce, alături de întreaga umanitate, la transformarea totală
a ci\·ilizaţiei umane, la mondializare ei, umnitatea de azi de pe toate cele
~apte continente.
Mileniul I e.n. îşi are liniile sale de forţă, ca şi alte epoci ale istoriei
C'llropene. O anume nuanţată zugrăvire a „fascicului de forţe în acţiune"
cc au condus la noua înfăţişare a Europei în mileniul I e.n. ne-a lăsat, într-o celebră pagină, H. Focillon 85 (1952): ,,Istoria e alcătuită dintr-un trip1u
fascicol de forţe în acţiune - tradiţiile, influenţele, experienţele-, şi pe
cîte una din ele pune fiecare civilizaţie poate chiar fiecare epocă a fiecărei
civilizaţii, acentul rînd pe rînd. Tradiţia e ca o forţă verticală ce urcă
din adîncul vîrstelor, care însă, uneori, fără a se întrerupe absolut, îşi
pierde unitatea, zvîcnirea vitală, e înlocuită de ficţiuni şi de mituri deformatoare: poate că e o necesitate adaptarea în acest fel la noutatea vremilor. Rar o tradiţie care să fie ceva pur. Sînt chiar tradiţii întru totul
inventate pentru nevoile cutărei sau cutărei cauze şi ele nu prezintă un
interes mediocru. Dar, orişicare ar fi diversitatea aspectelor acestei dinamici interne, ea reprezintă colaborarea trecutului la actualitatea istorică.
Influenţele reprezintă tehnica. schimburilor şi a irigării. Prin ele, popoarele
comunică unele cu celelalte, iar aceste aporturi străine sînt primite cu mai
multă ori mai puţină pasivitate, cînd prin infiltraţie, cînd prin şoc, cînd
pentru că răspund unei nevoi adînci a diferitelor medii, cînd pentru că
lC' deconcentrează. Ele sînt ca o întindere de apă, străbătută ele curenţi
diverşi ce stabilesc un soi de acord schimbător, de consens mai mult sau
mai puţin ferm în comunitatea umană. E limpede însă că experienţele,
stîrnite de instinctul căutării şi al creaţiei sînt cele care îmbogăţesc ~i
înnoiesc istoria. Ele, ca să spunem aşa, forţează viitorul. Presupun dibuiri,
rătăciri, greşeli, nu se sfîrşesc totdeauna cu bine, însă fără ele materia
istorică ar fi iute epuizată, fără ele n-am mai avea istorie, ci nişte schimburi sterpe între nişte forme inerte de conservatorism. Perioadelor lipsite
Cf(' geniul încercării şi al riscului li se aplică scurta şi cumplita frază a
scriitorului merovingian mundus-senescit".
*

In continuarea lucrării noastre însă ne-am propus să prezentăm un
repC'rtoriu al pieselor de podoabă şi îmbrăcăminte din mileniul I e.n. păs
trate în Muzeul Ţării Crişurilor din Oradea. Sînt piese modeste, mai ales
de bronz, fier, os, sticlă şi foarte puţine din argint sau pietre semi-preţioase. Ele privesc traiul modest al unor comunităţi de agricultori şi meş
te~ugari, din pînza aşezărilor din Crişana mileniului I e.n.
w, II. Focillon, Anul o mie, Bucureşti, 1971, p. 22.
https://biblioteca-digitala.ro
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piesele de îmbrăcăminte înfăţişează nu numai starea ecoa purtătorilor lor, ci şi factura mentalităţilor cultural<'.
lnfăţişează schimbarea portului, ele la cel dac şi roman, daco-roman mai
apoi, spre portul românesc, la români şi a portului la alte neamuri cu carp
românii au venit în contact, au convieţuit. Nu dispunem de date pentru
o evaluare cantitativă. E imposibilă azi din lipsă de date. nefiind săpat decit un singur cimitir, de la Biharea, şi aceste, datînd din sec. XII-XIII,
avînd piesele răzleţe, amestecate. A fost cercetat în anii Hl2-!-1925 ele
M. Roska şi nu a fost publicat de autorul săpăturii, singurul în m{1sură să
o facă în mod competent.
Evaluările cantitative sînt sarcina \'iitorului, cinel datele, cercetările,
observaţiile, sursele 86 , singurele în stare să dea ma te rial istoricului pentru
a stabili fapte istorice; se vor înmulţi. Nu înseamnă că nu trebuie, pînă
atunci, să fie prelucrate datl'le existente, care nu sînt multC', dar nici puţine nu-s, aşa cum se va vedea în rîndurile de mai jos.
S-au obţinut în schimb unele rezultate, în ceea cc priveşte· producPrea
unor podoabe. La Tibiscum a fost cercetat de D. Benea de la Muzeul Banatului din Timişoara 1n, un atelier unde se produceau mărgele de sticla
şi din pietre semi-preţioase. Astfel s-a putut identifica provenienţa unor
mărgele găsite în mormintele şi cimitirele din Crişana datînd din sec. HIV. e.n.
La Biharea a fost descoperit un atelier de lucrCit pieptenifi 8 cu dinţi
bilaterali, datînd din sec. V /VI e.n. şi un al doilea atelier de făurar 8 !', în
care s-a găsit şi un tipar de gresie fină pentru turnat medalioane de bronz
de factură bizantină, datînd din sec. X-XI. Originea acestor piese nu va
mai trebui căutată în alte zone, deoarece mărgelele, pieptenii şi medalioanele se lucrau în ateliere locale din Banat şi Crişana.
Descoperi-rea în Crişana a unor fibule romane, de factură creştină, de
tipul cu capete de ceapă e de natură să îndemne cercetătorul de a presupune că, cel puţin la unii indivizi, la comunităţile vechi, legăturile cu imperiul roman tîrziu s-au menţinut şi deci s-au menţinut şi vechile nevoi,
vechile obiceiuri, vechea vestimentaţie şi în sec. III-IV e.n. 90
Podoabele

şi

nomică şi socială

HG A. Schaff, Istorie şi aclenlr, Bucure~ti, 1902, p. :356: ,.În activitatea sa, istoricul nu pleacă de la fapte, ci de la materiale istorice, de la surse, în sensul mai
larg al acestui termen, cu ajutorul cr1rora el construieşte ceea ce numim fapte istorice ... Astfel, în ciuda tuturor aparenţelor, faptele istorice nu sînt un punct _de
plecare, ci o încheiere, un rezultat". 87
Aducem şi pe această cale mulţumiri Dr. Doina Benea pentru informaţiile
cc ni le-a furnizat ~i pentru colaborarea sa la expoziţia organizată în anii: 1902 la
Oradea, apoi la Timişoara (1982) şi Caransebeş (1983) cu tema „Podoabe şi piese de
îmbrăcăminte din mileniul I".
88
S. Dumitraşcu, Un atelier de lucrat piepteni datînd din sec. V-V I ie.n. descoperit la Biharea, în Crisia, XII, Oradea, 1903, p. 107-121.
89
Inedit. Materialul se păstrează în Muzeul Ţării Crişurilor - Oradea.
90
S. Dumitraşcu, Fibule romane de tipul cu „capete ele ceapă" descoperite în
Crişana, în Crisia, VI, Oradea, 1976, p. 35-61; cf. Mozaicul Impăratului Iustinian şi
cel al Împărătesei Teodora din biserica San Vitale din Ravenna şi dipticonul în fildeş a lui Stilicho, pentru moda purtării fibulelor (Scharnierfibeln) de tipul cu capete
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Cu prilejul cc-lui de al XIV-lea Congres Int0rnaţional de Studii Bizantine din septembrie 1971, ţinut la Bucureşti, s-a organizat în capitală o
impresionantă expoziţie privind cultura bizantină în România, relevîndu-se rol'ul de catalizator jucat de aceasta în geneza culturii româneşti
medievale, cu acest prilej cercetători care studiază cultura materială din
mileniul I.e.n. au putut cunoaşte îndeaproape produsele bizantine descoperite în România şi în cazul nostru piesele de podoabă şi de îmbrăcă
minte de factur{1 bizantinăBOta_
De asemenea, o expoziţie în caTe au fost cuprinse piese de podoabă
şi îmbrăcăminte de pe teritoriul României în mileniul I.e.n. a fost orga~
nizată la Bucureşti cu ocazia celui de al XV-lea Congres Internaţional de
Ştiinţe Istorice din august 1980 91 • Ambele expoziţii contribuind substanţial la cunoaşterea creaţiei artistice din spaţiul carpato-dunărean, creaţiei
originale a poporului român şi aportul său la cultura europeană şi
universală.

Paralel au efectuat cercetări asupra patrimoniului lor naţional cercehoslovaci, cu specială privire asupra orfevreriei slave şi respective morave (din vremea statului Moraviei mari). Astfel, cercetătorii slovaci B. Chropovsky 92 , Z. Cilinska93 şi Al. Ruttkay 94 au studiat piesele de
podoabă şi arta decorativă slavă, subliniind creaţia veche slavă, aporturile bizantine sau influenţele diverse suferite de arta veche slavă de pe
teritoriul Slovaciei în sec. VII-XI.
O prestigioasă expoziţie, cu exponate de excepţie, mai ales piese de
podoabă şi îmbrăcăminte morave descoperite la Stare Mesto, Mikulcice şi
Breclav Pohanska, şantierele clasice unde s-a studiat civilizaţia şi cultura
Moraviei Mari, a fost deschisă în mai multe capitale şi oraşe europene,
printre care şi Berlin 95 . La elaborarea catalogului în Limba germană au
contribuit marii arheologi şi specialişti cehoslovaci: J. Filip, V. Vavrinek,
.!. Poulik, A. Tocik, A. Dostal şi C. Stana.
Cercetările arheologilor cehoslovaci şi mai ales etalarea completă a
tezaurului istoric moravian le-a dat posibilitatea specialiştilor, opiniei publice, să cunoască creaţia moraviană, originalitatea sa şi influenţele suferite din partea artei bizantine, a orfevreriei bizantine şi a altor centre d~
cultură şi populaţii (franci, sasanizi etc.)
cetătorii

ceapă în formă de «cruce latină», în Das frilhe Mittelelter, Mainz, 1970, p. 6, 7,
i:l, 25; C. Carducci, Gold-un Silberschmuck aus antikl'n Italicn, Milano-\Viena-

de

Mi.inken, 1962, p. 64/3 fibulă cu inscripţia CONSTANTINE CAES VIV AS; HERCULI
CAES VINCAS; Rimske bronzane fibule, Novi-Sad, 1977, pl. I-V; T. Nagy, G.
Ugri:idi, Aquincum, Budapesta, 1966, p. 44, fig. 25.
0
~
I. Barnea, O. Iliescu, C. Nicolescu, Cultura bizantină în România, Bucureşti,
1971, cat. 105-167.
91
Comori de artă românească, Bucureşti, 1980, fig. 8-13.
92
B. Chroporsky, La beaute des bijoux slaves anciens, (Bratislava), 1978.
113
Z. Cilinska, Das Metall in frilhslawischer Kunst, (Bratislava), 1981.
94
Al Ruttkay, Arts decoratif s de Moyen Age, (Bratislava). 1979.
95
J. Filip. V. Vavrinek, J. Poulik, A. ToNk, A Dostal, C. Stana, Grossmăhren,
Berlin, 1968.
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Dacă pentru nord-vestul României cunoaşterea cercetărilor cehoslovace înseamnă o mai bună înţelegere a raporturilor româno-slave şi româno-moraviene (în sensul statului Moraviei Mari) pentru secolele VIIXI, de un interes similar este cunoaşterea pieselor de podoabă şi de îmbrăcăminte tradiţionale, populare, cu care au venit maghiarii în regiunea
Dunării mijlocii, studiate de arheologii maghiari, pentru cunoaşterea raporturilor româno-maghiare la nivelul comunităţilor populare româneşti
şi a maghiarilor la începutul feudalismului (sec. XI-XIII). Interesul pentru cercetările arheolaogilor maghiari priveşte deopotrivă civilizaţia şi
cultura altor două neamuri de stepă, de neam tlirc - hunii şi avarii.
Două expoziţii organizate, una la Seghcdin 9 u şi a doua la Szekesfehervar97, în capitala istorică a Ungariei medievale, avînd ca subiect creaţia
popoarelor de stepă - huni, avari, maghiaTi (cca de la Seghedin a şi fost
intitulată aşa: Hunok, Ai:arok, Magyarok), cit şi cercetările lui Gy. Laszlo
asupra popoarelor de stepă şi germanilor (Steppenvolker und Germanen/' 8
au pus în valoare civilizaţia şi cultura loT specifică şi, desigur, pentru ceea
ce ne interesează în aceste rînduri - podoabele şi piesele de îmbrăd1minte, ca port popular propriu.
Cercetătorul maghiar I. Dicncs 99 (197-!), studiind vechea artă maghiar[t
din vremea aşezării strămoşilor poporului său în regiunea Dunării mijlocii, ajunge la rezultate deosebite. El desprinde din şirul de descoperiri
contemporane pe cele maghiare tradiţionale ce au caracteristic cunoscutul
stil vegetal. Printre altele, el a dovedit, şi în mod obiectiv, că aşa numitele inele de buclă cu capul în formă de S (S-fărmige Schlăfenringe) nu
au fost aduse de maghiari în epoca lor veche în Ungaria şi deci nu au
aparţinut culturii lor tradiţionale.
Abia mai tîrziu ei vor prelua, alături de aşa numitul stil de tip Rakamaz (levedian?), pe care cercetătorul Al. Ruttkay îl numeşte canon ideologic levedian 100 (Le canon ideologique levedien), elemente estetice ale
culturii feudale central-europene.
Transformările sufeTite de societatea tradiţională maghiară au fost
remarcate de cel mai avizat cercetător maghiar al epocii feudale timpurii,
G. Gyorffy 101 (1970) care a pus în valoare relaţiile slavo-maghiare, rapor-

B. Csanad, Hunok, Avarok, Magyarok, Szegcd, f.a.
Volkerwanderungszetliche Kunst in Panonien, Szelcesfehervcir, 1975.
98
Gy. Laszlo, Steppenvălker und Germanen, Budapesta, 1970.
99
I. Dienes, A. honfoglal6 magyarok, Budapesta, 1974, fig. 28 32-34, 41.
100
Al. Ruttkay, op. cit., p. 113 „Les arts decoratifs des Magyars anciens, speci!JG
97

fiques et optiquement efficaces, ayant leurs racines dans Ies tradition tehnologiques
ct esthetiques de l'Europe de l'Est et de !'Orient, disparserent relativement vite apres
leur epanuissement au 10 siecle. Le canon ideologique levedien fu recouvert de
l'estethique de L'Europe feodale".
101
G. Gytirffy, ln memory of king Stephen, in Commemorative Exhibition of
king Stephan, Szekesfehervar, 1970, p. 12-15; ,,For exemple, when they began to
coin money in Hunngary, there was as yet no regular exhange of money. In the
scminomadic Hungarian Society there ware two standards of monetary value: thPByzantine gold coins, and oxen".
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turile Imperiului blzantin cu maghiarii şi metamorfoza pe care comunită
ţile respective (,,the seminomadic Hungarian Society" G. Gyărffy) au
suferit-o trecînd la economia feudală de tip european sub influenţa slavilor, a Europei occidentale şi Bizantinului, cu care au venit în contact.
Desigur aceste raporturi interesează, pentru sec. XI-XIII şi pe cercetătorul român, pentru a cunoaşte cu limpezime ce a aparţinut specific
comunităţilor celor două popoare, fiecare cu modul său tradiţional de
viaţă.

Foarte recent, cercetătoarC'le vest-germane Jutta Măller 102 şi Gisela
Cluuss 103 (1982) au publicat studii privind rolul funcţional al diferitelor
piC'sc dC' podoabă şi implicit de vestimentaţie, cu reconstituiri ce folosesc
drept temei rezultatele cercetărilor arheologice, piesele respective cu locul lor, găsite în mormintele de femei (cel al Arnegundei de la St. Denis
şi altele)
Investigaţiile contemporane au început să fie sprijinite şi de cC'rcetările ce se întreprind pc plan mondial asupra unor materii prime folosite permanent şi pretutindeni în preistorie, protoistorie şi epocile urmă
toare: lutul1° 4 şi sticla 10 5, deocamdată însă se aşteaptă iniţiative asemănă
toare care să grupeze pe toţi specialiştii de talie mondială şi în domeniul
altor materii prime: piatra, osul, arama, bronzul, aurul, ar9i11tul şi fierul,
din care s-au lucrat mereu şi piese de podoabă şi îmbrăcăminte.
Lucrarea noastră, aşa cum am arătat şi mai sus, nu va prezenta bijuterii din tezaure celebre, nici monumente sau inventare ilustrînd „toalete" impresionante, de factură „barocă". Se ştie că în diferite epoci istorice şi în diferite părţi ale lumii circummediteranene, din Europa, Asia
Africa s-au descoperit asemenea imagini de femei supraîmpodobite sau
morminte cu inventare ce frizau bizarul. Este îndeobşte cunoscută imaginea familiară a Damei d' Elche 106 (bust din calcar pictat, descoperit la Alcudia de Elche în Spania şi păstrată în Muzeul Prada, din Madrid), care
redă o femeie cu nu mai puţin de trei coliere la git, cu alte podoabe> la
urechi şi pe cap. Multe bijuterii au fost găsite în mormîntul unei femei
celte, descoperit la Kolesd -- Lencsepuszta în Ungaria 107 (colan, fibule,
foarfeci, brîu şi cinci brăţări - două pe mina stingă, una pe dreapta şi
10

~ Jutta
Moller, Zur funktion der Nadel in der Frankisch - alamanischen
l-'rau<'ntracht, in Jahrbuch des Rămisch-Germanisclwn Zentralmuseums Mainz, 2324, Mainz, 1982 (Fst. Hundt), p. 14-53.
103
GisPla Clauss, Strumpfbander: cin Beitrag zur Frauentraclit des 6 uncl 7.
Jahrhundert.~ Chr., în Jahrbuch des Rămisch Germnanischen Zcntral muscums
Mainz, 2:l-24, Mainz, 1982 (FPstscrift Hundt), p. 54-88.
101
Cf. Comunicări şi referate. Al XI II-iea Simpozion Internaţional de ceramică Berichte und Ref erate. 13. Internationales Hafnerei - Symposion, Sibiu-

Păltiniş,
105

1980.

Cf. Bulletin de l'Association Internationale pour l'histoire du verre, 8,

1977-198.J, Liege, 1981.
106
W. Torbrugge, op. cit., p. 171.
107
M. Szabo, Sur des traces des celtes en Hongrie, Budapesta, 1971, p. 27.
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cîte una pe fiecare picior). Acelaşi barochism, aglomerare puţin simplă o
ilustrează podoabele unei femei, reprezentată pe un relief funerar de la
Palmyru 108 , păstrat în Muzeul din Damasc (cu 3 coliere, diademe, brăţări
pe ambele mîini etc.). Sînt manifestări baroce ale gustului alimentat de
putere, bogăţie şi vanitate, frizînd etnograficul, deşi tocmai pe acesta cău
tau să-l depăşească. Frumuseţea e naturală şi deci simplă în esenţa ci, clin
care motiv o mereu întoarcere spre bunul simţ uman şi deci popular ce a
adus cuvenita măsură în împodobirea corpului uman în toate epocile
istorice. Exagerarea fiind un accident şi normalul măsura realului permanent, necăutat şi democratic a celor care făureau istoria şi nu se îndărăt
niceau să o sfideze.
Piesele prezentate de noi sînt modeste, ele nu au nici pe departe stră
lucirea unor casete pentru farduri, ca cea descoperită la Cumae (Schmink
kassette aus Elfenbein und Metale) sau rafinamentul unei camere feminine pentru găteală (Frauengemach) ca cea care reprezentată pe o cană
de tip apulic, prima piesă păstrată în Muzeul din Neapole (Museo Arch.
Nazionale) şi a doua în Muzeul din Tarent (Museo Nazionale).
Lucrarea noastră va trata în trei capitole următoarele tipuri de piese:
I. Piese de toaletc1
II. Piese de podoabă
III. Piese de îmbrăcăminte

I. PIESE DE TOALETA
A. OGLINZI

Oglinda (Spiegel, -s) este un obiect cu suprafaţa lucioasă, de diferite
forme, făcut în metal sau din sticlă, acoperit pe o faţă cu un strat metalic
şi avînd proprietatea de a reflecta razele de lumină şi de a forma, astfel,
pe partea lucioasă, imaginea obiectelor. în limba română cuvîntul e de
origine slavă (v. sl. oglindaţi) 109 •
1. Biharea, j. Bihor. Oglinda de bronz rotundă, cu o faţă lucioasă, pe
cealaltă are ornamente în relief în formă de stea cu şapte colţuri, obţinute
prin turnare (e un semn tamga?). în mijloc, pe revers, are urechiuşă de
prindere. Locul descoperirii: albia pîrîului Ceşmeu. Inv. 3117; D - 7,5 cm;
Gr. - 6,5 gr.
2. Oradea, j. Bihor. Oglindă de bronz rotundă, cu o faţă lucioasă, pe
cealaltă are ornamente în relief în formă de spiţe de roată, obţinute prin
turnare (e un semn tamga? ). în mijloc, pe revers, are urechiuşă de prindere. Locul descoperirii: Salca - Cărămidăria Guttmann (1911).
108
109

p. 560

R. Florescu, I. Miele, op. cit., p. 12, fig. 16.
Dicţionarul limbii române moderne (în continuare DLRM), Bucureşti, 1938,

S.V.
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Amîndouă au fost considerate hunice şi datate în sec. IV-V. c.n. N-ar
fi exclus să fie sarmatice de epocă hunică.
Oglinzi, care oferă unele analogii, au fost descoperite în Moldova la
Pădureni, Butnăreşti, Vîrtişcoiu, în morminte bine datate şi cu elemente de
încadrare etno-culturală. Sînt considerate ca oglinzi cu semne-tamga, de
tip sarmato-carpic 110 • Oglinzile din Moldova, spre deosebire de cele de la
Biharea (cu urechiuşă de prindere), au miner de prindere cu gaură pentru
sfoară sau lănţug. Se pare că aceste oglinzi erau legate eventual de briu,
~i purtate permant asupra deţinătoare (cf. J. Werner, Beitrage, B,
pl. 45).

B. FOARFECE

Foarfeca (Schere, -n) e o uneltă pentru tăiat ·compusă din două lame
care se încrucişează, fiind unite între ele. în limba română cuvîntul e de origine latină (forfex-icis) 111 .
I. Clit, Corn. Hăşmaş, j. Arad. Foarfecă de fier cu arcul lăţit la îndoitură şi cu două lame de formă trapezoidală pentru tăierea părului.
Locul descoperirii: cetatea dacică de pe „Guretul Negrilor". Datează din
sec. l.e.n. - I e.n. Inv. 670; L - 15,3 cm; 1 - 3,8 cm (la arc).
2. Rîpa. corn. Tinca, j. Bihor. Foarfecă de fier cu arcul lăţit la îndoitură şi cu lama triunghiulară (un braţ îi lipseşte). Locul descoperirii:
aşezarea dacică de pe terasa „Dealul Morilor''. Datează din sec. III-IV e.n.
Inv. 7211; L - 17,2 cm; 1 - 2,6 cm (la arc).
Foarfecele de fier de acest tip apar în Dacia în La Tene şi se menţin
pînă în evul mediu la apariţia foarfecelor cu ax.
tăioase

C. PENSETE

Penseta (Pinzetfe, -n) este o mică uneltă din metal, compusă din două
îmbinate la un capăt sau încheiate în fOTmă de foarfece (unele tipuri). Penseta este ·de fapt o pensă mică 112 întrebuinţată în cosmetică şi
medicină (mai tîrziu în laboratoarele de orice fel). în limba română cuvîntul e de origine franceză (pincette).
I. Biharea, j. Bihor. Pensetă de bronz din care s-a păstrat numai un
braţ, celălalt s-a rupt şi pierdut în vechime. Braţul este ornamentat pe
miner cu 6 linii incizate, transversale paralele şi pe „clamă" cu alte 6 li~
nii grupate cite două. Locul descoperirii: aşezarea de la nord de cetatea
de pămînt. Datează din sec. II-III e.n. (zona Atelier). Inv. 9998; L 7 cm; 1 - 1,7 cm. (pe clamă).
2. Oradea, j. Bihor. Pensetă de bronz lucrată dintr-o singură bară
de bronz cu capetele de prindere lăţite, de formă romboidală. Este ornamentată cu zimţi pe marginea „clamei" şi cu o linie incizată în partea ei
braţe

110
111
112

Gh. Bichir, Cultura carpică, Bucureşti, 1973, pl. CLXXIII şi pl. CL XXIV.
DLRM, p. 310, s.v.
DLHM, p. 602, s.v.
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superioară.

Locul descoperirii: Salca (provine din colecţia Philippi).
6 cm; 1 - 1, 7 cm.
Pensete, servind ca epilatoare, au fost descoperite în diferite staţiuni
arheologice din epoca romană şi în lumea dacilor, a carpilor de epocă romană sau postromană. In cercetările lui R. Vulpe de la Izvoare (19361948) au fost găsite mai multe exemplare (cinci?) 113 . Pensete asemănătoare
s-au descoperit şi în morminte din timpul dominaţiei ostrogtice 114 (489583), din Slovenia (în M-28 din necropola de la Dravlje), împreună cu
pieptenii cu dinţi bilaterali, catarame de tipul cu protome de pasăre şi
cercei cu capul poliedric.

L -

D. PIEPTENI
toaletă cu dinţi mărunţi, condin os, din metal etc., care serveşte la pieptănat sau pe care femeile îl poartă în păr, ca podoabă. In limba română cuvîntul e de origine
latină (Lat pecten, -is) 115 •

Pieptenele (Kamm, -(e)s) e un obiect de

fecţionat

Piepteni cu mînerul semicircular
l. Ripa, corn. Tinca, j. Bihor, Pieptene de os, lucrat din

şase plăci

cu dinţi, prinse între două plăci longitudinale cu miner semicircular. Plă

cile au fost prinse cu 12 nituri de bronz. Plăcile longitudinale sînt ornamentate cu caneluri (3) marginale, iar minerul cu cercuri duble concentrice (16) imprimate cu vîrful compasului (sînt perfect rotunde). Locul
descoperirii: ,,Dealul Morilor". Datează din sec. III-IV e.n.; Inv. 7210;
L - 12 cm; 1 - 9 cm 116 •
Un atelier de lucrat piepteni cu miner circular a fost cercetat de
V. Palade la Bîrlad - Valea Seacă 111 , în estul Daciei. In nord-vestul Daciei şi în Pannonia, pe Dunăre, astfel de piepteni au fost descoperiţi în
staţiuni romane. Incă în 1883, I. Hampel a publicat piepteni cu miner
semicircular şi ornamentaţi cu cerculeţe, descoperiţi pe Dunărea mijlocie,
la Brigetio 118 . Recent au fost publicaţi asemenea piepteni şi de la Car113 R.
Vulpe, Izvoare. Săpături din 1936-1948, Bucureşti, 1957, p. 308-310,
fig. 331/2.
114 M. Slabe, Dravlje. Grobisce iz casov preseljevanje ljudstev, in Situla. Disscrtationes Musei Nationalis Labacensis, 16, Ljubljane, 1975, p. 104-105, pl. 8/:l;
pi. 8/6; pl. 113/2.
115
DLRM, p, 615, S.V.

S. Dumitraşcu, Există cultura Sintana de Mureş-Cerneahov şi tipul Presov
în Studii şi cercetări ştiinţifice, Bacău, 1974, p. 45-46.
117
V. Palade, Centrul meşteşugăresc de prelucrare a cornului de cerb de la
-Bîrlad - Valea Seacă, datînd din secolul al IV-lea e.n., în Studii şi Comunicări
de istoria civilizaţiei populare din România, I, Sibiu, 1981, p. 179-215; idem,
Elements geto-daces dans le site Sîntana de Mureş de Bîrlad-Valea Seacii, [n
Dacia, XXIV, Bucureşti, 1980, p. 223-253.
118
I. Hampei, Hazai adatak az archacologicihoz, în Arch Ert, II. 1883, p. 69.
116

în

Crişana?,
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părea că este tot mai întemeiată părerea lui Gh. Diaconu
„tipul de pieptene cu miner semicircular este de origine romană, fiind
documentat în regiunea Dunării de jos, de unde a fost răspîndit în cultura Sîntana-Cerneahov, iar de aici ceva mai tîrziu în culturile Przeworsk
şi Gura Vistulei1 20 .

nuntum 1 rn. S-ar
că

Piepteni cu mînerul unghiular
I. Biharea, j. Bihor. în anul 1981, a fost descoperit, sub nivelul unei
sec. VI e.n. un pieptene de os, lucrat din plăci cu un
cu miner unghiular. Pieptenele pare să provină dintr-un mormînt sau mai degrabă dintr-o locuinţă dislocată de nivelul clin
sec. VI e.n. şi deci este mai vechi (sec. IV-V e.n.). Pieptenele este ornamentat cu linii incizate şi cu cerculeţe mici. Plăcile verticale sînt prinse
cu nituri de bronz şi fier (să fie o reparaţie, ulterioară!?) între plăcile
transversale. Locul descoperirii: aşezarea ele la nord de cetatea de pă
mînt. Inv. 11 228; L - 10,5; 1: 3,6 cm.
Un pieptene quasi-similar a fost descoperit la Gorsium, în Pann()nia romană 121 .
locuinţe datînd din
singur şir de dinţi,

Piepteni cu

dinţi

bilaterali

1. Biharea, j. Bihor. Pieptene cu dinţi bilaterali, relativ bine păstrat.
E lucrat din plăcuţe prinse între două bare transversale cu 4 nituri de
fier. Braţele transversale sînt ornamentate cu linii incizate la capete. Pare
a fi avut la unul din capete un miner de care se prindea. Locul descoperirii: Locuinţa nr. 2 (1977). Inv. 10022; L - 10 cm; 1 ~ 4,6 cm. '
2. Biharea, j. Bihor. Fragment de pieptene de os cu dinţi bilaterali.
Locul descoperirii: Locuinţa nr. 2 (1977). Inv. 10023; L - 5 cm; 1- 4,7 cm.
3. Biharea, j. Bihor. Pieptene cu dinţi bilaterali, lucrat din plăcuţe
de os prinse între două bare cu trei nituri de fier. Dinţii pieptenului au
fost tăiaţi după ce au fost prinse plăcuţele între barele transversale (?).
Bara transversală (păstrată) a fost ornamentată cu linii incizate dezordonate, un fel de haşuri. Locul descoperirii: Locuinţa nr. 4 (1979). Inv.
nr. 10 916; L - 8,6 cm; 1 - 4,6 cm.
4. Biharea, j. Bihor. Pipetene cu dinţi bilaterali lucrat din plăci
prinse între două bare transversale ,cu 6 nituri de bronz. Nu este ornamentat. Dinţii au fost tăiaţi după ce barele transversale au fost prinse.
Locul descoperirii: Locuinţa nr. 5 (1980). Inv. 11005/bis; L - 9,5 cm;
1 - 4 cm.
im P. Stadler, Volkerwanderungszeitliche Funde: eine Siedlung bei Unterlanzendorf und ein Grăberfeld bei Rannerdorf, Niederosterreich, în Archaeologia
Austriaca, 65, Wiena, -1981, p. 139-195, fig. 2 (Kamm aus Carnuntum).
120
'
Gh. Diaconu, Doi piepteni de os cu miner semicircular descoperiţi la Tîrgşor, în SCIV, 23, 3, 1972, p. 46:~-468.
121
··
·
I. Fitz, Gorsium, Szekesfehervar, 1964, p. 71.
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5. Biharea, j. Bihor. Fragment de pieptene cu dinţi bilaterali (barele
transversale erau prinse cu nituri de fier?, s-a găsit numai unul). Locul
descoperirii: Locuinţa nr. 6 (1981). Inv. 11 2:3-1; L - 2,7 cm (fragment);
1-5 cm.·
6. Biharea, j. Bihor. Fragmente de pieptene de os, de tipul cu dinţi
bilaterali. Barele transversale au fost prinse cu nituri de bronz. Locul
descoperirii: Locuinţa nr. 8 (1981). Inv. 11 2-18; L - 4 cm (fragment);
1 - 5 cm.
7. Biharea, j. Bihor. Pieptene de os cu dinţi bilaterali, lucrat din
plăci prinse între două bare transversale cu patru nituri de bronz. Pieptenul nu este ornamentat. Locul descoperirii: Locuinţa nr. 8 (1981). Inv.
11 249; L - 10 cm; 1 - -1,5 cm.
8. Biharea, j. Bihor. Fragmente de pieptene ele os, de tipul cu dinţi
bilaterali, lucrat din plăci prinse cu nituri de bronz între două bare transversale. Locul descoperirii: Locuinţa nr. 9 (1982; Sector II). Inv. 11 51:3;
L - 5,5 cm; 1 - 4,3 cm.
9. Biharca, j. Bihor. Pieptene de os lucrat clin plăci cu dinţi bilaterali, prinse între două plăci transversale cu nituri de fier. Barele transversale au fost ornamentate cu linii incizate şi cercuri concentrice. Locul
descoperirii: Locuinţa nr. f) (1982, Sector II). Inv. 11 516; L - 5,5 cm;
l - 4,7 cm.
10. Oradea, j. Bihor. Pieptene de os cu dinţi bilaterali, lucrat din
plăcuţe prinse între două bare transversale cu nituri de bronz. Locul
descoperirii: Salca, M-14 (1962). Inv. 4 085; L - 9,7 cm; 1 - 3,9 cm. Este
datat în sec. V e.n.
11. Sălacec,, j. Bihor. Pieptene de os cu dinţi bilaterali, lucrat din
plăci prinse cu nituri (4) între două plăci dreptunghiulare, decorate cu
două arcuri de cerc, realizate prin puncte imprimate. Locul descoperirii:
hotarul satului; Inv. 7 052; L - 11,2 cm. E datat în sec. V-VI e.n.
12. Valea lui Mihai, j. Bihor. Pieptene de os cu dinţi bilaterali lucrat
din plăci prinse între bare transversale cu nituri de bronz. Locul descoperirii: Terenul lui Crişan (M - descoperit în 1936). Inv. 1 253; L 10,7 cm. Datat în sec. V-VI e.n.
· 13. Valea lui Mihai, j. Bihor. Fragmente de pieptene de os de tipul
cu dinţi bilaterali. Locul descoperirii: Terenul lui Crişan. Inv. 1 254;
L - 5,7 cm. Datat în sec. V-VI e.n.
14 .. Valea lui Mihai, j. Bihor. Pieptene de os cu dinţi bilaterali lucrat
din plăci prinse între două bare transversale cu nituri. Barele transversale sînt ornamentate cu linii incizate. Placa marginală păstrată este
tăiată în formă de ornament (un fel de „jug"). Locul descoperirii: Groapa
cu lut (1955). Inv. 1 251; L - 9 cm; 1 - 5 cm.
15. Valea lui Mihai, j. Bihor. Pieptene de os de tipul cu dinţi bilaterali, cu plăcile prinse cu patru nituri de· bronz între două bare transversale neornamentate. Are capătul drept. Dinţii se pare că au fost tăiaţi
după ce au fost prinse plăcuţele între barele transversale. Locul descoperirii: Groapa cu lut (1958). Inv. 1 252; L - 9;5 cm; 1 - 4,6 .cm.
4 - Crisla '83
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Pieptenii cu dinţi bilatnali au fost descoperiţi în Crişana, în aşezari,
ca cea de la Biharca, şi în morminte, cum sînt cele de la Oradea-Salca
şi Valea lui Mihai.
La Biharea pieptenii cu dinţi bilaterali se lucrau pe loc într-un atelier de lucrat piepteni':!:!, ei fiind astfel produse locale. Prin întregul inventar descoperit în locuinţele aşezării de la Biharea aparţinînd populaţiei locale daco-romane, pieptenii de la Biharea sînt de factură romană
tîrzie provincială. Au fost dataţi în sec. VI e.n., cu excepţia celor descoµeriţi în 1982 (Nr. 8, 9; Locuinţa 9, zona II-a) care, prin întregul inventar al locuinţei se datează ceva mai timpuriu, în sec. V-VI e.n.
Pieptenii descoperiţi în morminte, respectiv din grupul Sălacea-Va
lca lui Mihai, de altfel, cu unele particularităţi tipologice şi stilistice
proprii, au fost descoperiţi în morminte atribuite fie ostrogoţilor, fie gepizilor, ceea ce denotă o nesiguranţă în încadrarea lor etno-culturală. Evident, hotărîtor în această atribuire nu a fost pieptenul ci restul inventarului, acele caracteristici etno-culturale şi cronologice care se disting sau
disting o populaţie sau alta. E sigur însă că pieptenii proveneau dintr-un
atelier local sau roman provincial tîrziu, chiar dacă altul decît cel de la
Biharea.
Pieptenii de tipul cu dinţi bilaterali sînt comuni în lumea romană
provincială de la Dunărea mijlocie şi de jos. Încă în săpăturile lui V. Pârvan de la Ulmetum au fost descoperiţi astfel de piepteni în amintita staţiune romană din Dobrogea 123 •
Acelaşi tip de pieptene a fost reprezentat şi pe un relief de piatră descoperit la Rediu (ce se păstrează în Muzeul din Turda) din Dacia intracarpatică, aproape de Potaissa. înfăţişează coafarea unei femei în care artistul a redat în cîmpul liber „un pieptene, picten, cu două rosturi " 1 :?~.
Arheologul D. Popescu, publicînd cimitirul gepid de la Moreşti constată următoarele: ,,Diferitele monumente nu sînt caracteristice pentru determinări etnice. Zd. Vinski constată şi el în unele regiuni iugoslave numeroase obiecte de origine romanică, care au fost utilizate de germani, ca de
ex. fibule de diferite forme, catarame, cercei, brăţări, inele, ace, adeseori
în formă de stylus, pandantive, la acestea se adaugă pieptenii, pensete,
cuţite, ceramică, sticlă etc." 125 •
Aceste date, surse istorice impun cercetarea cu limpezime a unui fapt
istoric - cultura materială romană provincială tîrzie a jucat un rol definitoriu în istoria secolelor post-romane, în sec. IV-VI e.n. si chiar mai
tîrziu.
·
122
S. Dumitraşcu, Un atelier de lucrat piepteni datînd din sec. VI e.n. descoperit la Biharea, în Crisia, XII, Oradea, 1983, p . .107-121.
m V. Pârvan, lnceputurile vieţii romane la gurile Dunării2, Bucureşti, 1974,
fig, 79.
121
M. Macrea, Viaţa în Dacia romană. Bucureşti, 1969, p. 417.
125
D. Popescu, Cimitirul gepid de la Moreşti, în In Memoriam Constantini
Daicoviciu, Cluj, 1974, p, 334.
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PODOABE PENTRU CAP (PAR)
A. ACE PENTRU PAR

Acul (Nadel, -n) este un mic instrument (mai ales cel de cusut) de metal sau de os, ascuţit la un capăt şi prevăzut la celălalt cu un cap îngroşat,
adeseori modelat artistic. În rom[rneşte cuvîntul e de origină latină (Lat.
acus) 126 . Desigur în cazul nostru ne referim nu la acul de cusut ci la acul
de păr (Knopfrn1del).
l. Biharea, j. Bihor. S-au păstrat fragmentele unui ac de bronz cu capul globular. Locul descoperirii: Cimitirul din sec. XI-XIII, (M- 47?)
săpat de M. Roska în 1924-1925 (pentru a nu mai repeta la fiecare piesă,
menţionăm că piesele ce vor fi pomenite în continuare ca provenind din
cimitirul din sec. XI-XIII sau de la Cărămidărie, au fost descoperite prin
săpăturile lui M. Roska). Inv. 3 218 Gs 2,:3 cm.
2. Biharea, j. Bihor. Ac de bronz, păstrat fragmentar şi cu capul rupt.
Locul descoperirii: Cimitirul din sec XI-XIII (M - 109?) Inv. 6 820; L 6 cm; Gs - 4 cm.
3. Şimand, j. Arad. Tub? pentru ace din bronz (sau pentru un ac de
păr?) de formă tronconică cu o deschidere longitudinală de la un capăt la
celălalt. Locul descoperirii: Grozdoaia (1961). Datat în sec. II-III e.n.
Inv. 3 156; L - 10,1 cm.
B. INELE PENTRU PAR

Inelele pentru păr, numite şi inele de tîmplă sau inele de buclă, unele
cu capul în formă de S (S - formige Schlăfcnringe; Annelets a chcveux)
erau folosite pentru prinderea şi ornamentarea părului. Arheologic cele
mai multe sînt descoperite în partea de dinapoi a gîtului, a capului (a
craniului), din care motiv nu este exclus ca unele să fi fost folosite pentru
prinderea părului la ceafă. Analogiile etnografice moderne arată că în
unele zone din Transilvania, mai ales din părţile Hunedoarei, în Ţara
Haţegului, la Pădurenii din Munţii Poiana Ruscăi şi mai ales la românii
din Depresiunea Petroşanilor prinderea părului la tîmplă s-a menţinut
pînă în zilele noastre 127 .
Desigur, acest fenomen etnografic ne poate sugera o realitate antică,
dar nu o poate proba în amănuntele sale cele mai intime. Astfel că inelele
cu sau fără capul în S erau folosite la prinderea părului, pe tîmplă (fiecare
din cele două părţi laterale ale capului, cuprinse între ochi, urechi, frunte
126

127

DLRM, p. 3.
V. Butură, Etnografia poporului român, Cluj-Napoca, 1978, pl. 44. Port

F3ărbăteni

-

Depresiunea

Petroşani.
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~i obraz. Părul care acoperă o parte din tîmplă. În limba română cuvîntul

de' origine latină. Lat. (temple=tempora) 128 , ori la ceafă (partea de dinapoi a gîtului, a caoului. în limba română cuvîntul pare a fi de substrat
gf'to-dac. Cf. cu alb. Cafe 12 !i) - sau ca cercei în urechi(?). Certe că arheologic sînt descoperite în părţile laterale, de dinapoi a craniului, cite unu,
două sau mai multe, fără să fie, deobicei, prinse sau înşirate pe fir de metal. Rămîne ca singura constatare, pînă la observaţii şi mai fine, că erau
folosite la prinderea părului sau ca cercei pentru urechi (?) a căror urme
biologice nu se pot constata, ci doar bănui. Pentru alte precizări va trebui să aşteptăm cercetările viitoare.
Se pare că denumirea de inele de timplă sau inele de buclă (şuviţă de
păr răsucit în spirală, ;,.:.iluf, cîrlionţ. În româneşte cuvîntul de origine
franceză. Fr. boucle) 130 nu este cea mai adecvată, deoarece inele erau pentru părul prins la tîmple, dar în acelaşi timp nu ştim dacă erau prinse la
tîmple sau la ceafă şi dacă era o buclă sau alt sistem de prindere a păru
lui. Din acest motiv vom folosi denumirea simplă de inele pentru păr, care
ni se pare cea mai potrivită.
l'

Epoca

romană

1. .';,imand, j. Arad. Ineluş din sîrmă de argint (de calitate inferioară),
cu capetele închise, suprapuse. Locul descoperirii: Grozdoaia M - 5, săpă
turi N. Chidioşan, 1961. E datat din sec. II-III e.n. Inv. 3 189; D - 1,4 cm.
2. Şimand, j. Arad. Inel lucrat dintr-o bară cu secţiunea plan-convexă, cu capetele suprapuse. Locul descoperirii: Grozdoaia M-5, săpă
turi, N. Chidioşan, 1961 (Menţionăm că toate piesele de la Şimand ce v0r
fi pomenite în continuare au fost obţinute prin cercetări arheologice studiate publicate de N. Chidioşan). A fost găsit sub craniu. E datat în sec.
II-III e.n. Inv. 3 188; D - 3,9 cm.
Epoca

bizantină

1. Cauaceu, corn. Biharea, j. Bihor. Fragment de inel de bronz. Locul
descoperirii: Cimitirul din sec. X-XI. Inv. :1 001; D - 1,4 cm.
2. Cauaceu, corn. Biharea, j. Bihor. Inel din argint cu capetele desfăcute. Locul descoperirii: Cimitirul din sec. X-XI. Inv. 3 002: D 2 cm.
:1. Cauaceu, corn. Biharea, j. Bihor. Inel de bronz cu capătul în S?
(rupt). Locul descoperirii: cimitirul din sec. X-XI. Inv. 3 003; D - 1,5 cm.
4. Cauaceu, corn. Biharea, j. Bihor. Inel de aragint cu capetele petrecute (suprapuse). Locul descoperirii: cimitirul din sec. X-XI (?). Inv.
:1 009; D - 2,3 cm.
128
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DLRM, p. 863, s.v.
DLRM, p. 130, s.v.
DLRM, p. 97, s.v.
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5. Cauaceu, corn. Biharea, j. Bihor. Inel de bronz cu capetelC' clesfocute; pare a fi avut capul în formă de S(?). Locul descoperirii: cimitirul
din sec. X-XIII(?) Inv. 3 013; D - 2,6 cm. Parc a fi mai nou. sec. XIXII(?).
6. Cauaceu, corn. Biharea, j. Bihor. Inel de argint (?) cu capetele
ascuţite. Locul descoperirii: Cimitirul din sec. X-XI. Inv. 3 014; D l,G cm. Pare a fi mai nou, sec. XI-XII?.
7. Biharea, j. Bihor. Inel de bronz cu capul terminat în S. Locul descopc>ririi: Cărămidărie - Cimitirul din sec. XI-XIII săpat de M. Ro~ka
în 1~)24-1925 (în continuare se va nota numai: Cimitirul din sec. XIXIII). Inv. 3 201; D - 2,3 cm.
8. Biharea, j. Bihor. Inel de bronz cu capul terminat în S. Locul clescc·peririi: Cimitirul clin sec. XI-XIII. Inv. 3 202; D - 2 cm.
9. Biharea, j. Bihor. Fragment de inel de bronz cu capul terminat în
S. Locul descoperirii. Cimitirul din sec. XI-XIII. Inv. 3 204; D - 1,6 cm.
10. Biharea, j. Bihor. Inel de bronz cu capul terminat în S. Locul clc'3coperirii: Cimitirul din sec. XI-XIII. Inv. 3 205; D - 2 cm.
11. Biharea, j. Bihor. Fragment de inel de bronz. Locul descoperirii:
M - 23, cimitirul din sec. XI-XIII. Inv. 3 207; D - 2,4 cm.
12. Biharea, j. Bihor. Inel de bronz cu capul în formă ele S. Locul descoperirii: Cimitirul din sec. XI-XIII. Inv. 3 210; D - 2 cm.
13. Biharea, j. Bihor. Inel ele bronz terminat cu capul în S. Locul descoperirii: Cimitirul din sec. XI-XIII. Inv. 3 211; D - 2,4 cm.
14. Bihetrea, j. Bihor. Inel de bronz cu capul terminat în S. Loc11l
descoperirii: Cimitirul din sec. XI-XIII. Inv. 3 213; D - 2 cm.
15. Biharea, j. Bihor. Inel de bronz cu capul în S, rupt. Locul descoperirii. Cimitirul din sec. XI-XIII Inv. 3 214; D - 1,5 cm.
16. Bihareu, j. Bihor. Inel de bronz cu capul în S. Locul descoperirii:
Cimitirul din sec. XI-XIII. Inv. 3 215; D - 1,3 cm.
17. Biharea, j. Bihor. Inel de bronz cu capul în S. Locul descoperirii:
Cimitirul din sec. XI-XIII. Inv. 3 219; D - 2,1 cm.
18. Biharea, j. Bihor. Fragment de inel de bronz, probabil cu capul
în S. Locul descoperirii: Cimitirul din sec. XI-XIII. Inv. B 222; D 2,3 cm.
19. Biharea, j. Bihor. Fragment de inel de bronz, probabil cu capul în
S. Locul descoperirii: Cimitirul din sec. XI-XIII. Inv. 3 223; D - 1,4 cm.
20. Biharea, j. Bihor. Inel de bronz, probabil cu capul în S. Locul
descoperirii: Cimitirul din sec. XI-XIII. Inv. 3 224; D - 2,2.
21. Biharea, j. Bihor. Inel de bronz, probabil de tipul cu capul în S.
(e rupt). Locul descoperirii: Cimitirul din sec. XI-XIII. Inv. 3 225;
D - 1,4 cm.
22. Biharea, j. Bihor. Două inele de bronz, probabil de tipul cu capu)
în S. (sînt rupte)?. Locul descoperirii: Cimitirul din sec. XI-XIII. Inv.
3 226. Ambele au D - 1,5 cm
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23. Bi1wrea, j. Bihor. Inel de bronz lucrat din două sîrme împletit0.
Capul e rupt. Nu e exclus să fi avut capul în formă de S. Locul descoperirii: Cimitirul din sec. XI-XIII. Inv. 3 230; D - 2 cm.
24. Biharea, j. Bihor. Inel de argint cu capul aplatizat şi îndoit în
form[1 de S. S-ul e ornamentat cu linii paralele (prin laminare?!). Locul
descoperirii: M - 80 din Cimitirul din sec. XI-XIII. Inv. :3 232;
D - 1,7 cm.
25. Bilwrea, j. Bihor. Inel de bronz cu capul terminat în S. Locul descoperirii: Cimitirul din sec. XI-XIII. Inv. 3 233; D - 1,9 cm.
26. Biharea, j. Bihor. Inel de bronz cu capul terminat în S. Locul dl•scoperirii: Cimitirul din sec. XI-XIII. Inv. 3 2:3.t; D - 1,() cm.
27. Biharea, j. Bihor. Inel de bronz cu capul în S. Locul descoperirii:
Cimitirul din sec. XI-XIII. Inv. 3 235; D - 3,3 cm.
28. Biharea, j. Bihor. Fragment de inel, verigă de bronz. Locul descoperirii: Cimitirul din sec. XI-XIII. Inv. 3 236; L - 1,9 cm.
W. Bilwrea, j. Bihor. Inel de argint cu capul terminat în S. Locul
descoperirii: M - 112 din Cimitirul din sec. XI-XIII. Se pare că în
acelaşi mormînt s-au mai descoperit încă două inele de acelaşi tip, azi în
posesia Muzeului Naţional din Bucureşti. Inv. 32:38, la Muzeul Ţării Crişurilor; D-1,3 cm.
30. Biharea, j. Bihor. Fragment de inel de bronz cu capul în S. Locul
descoperirii: Cimitirul din sec. XI-XIII. lnv. 32.J:l; D-1,7 cm.
31. Biharea, j. Bihor. Inel de bronz terminat cu capul în S. Locul dc<;coperirii: Cimitirul din sec. XI-XIII. Inv. 3 242; D - 2,3 cm.
32. Biharea, j. Bihor. Inel de bronz cu capul în S. Locul descoperirii:
Cimitirul din sec. XI-XIII. Inv. 3 244; D - 1,7 cm.
33. Biharea, j. Bihor. Inel de bronz cu capul în S. Locul descoperirii:
Cimitirul din sec. XI-XIII. Inv. 3 245: D - 2 cm.
34. Biharea, j. Bihor. Inel de bronz cu capul în S. Locul descoperirii:
Cimitirul din sec. XI-XIII. Inv. 3 247; D - 1,7 cm.
35. Biharea, j. Bihor. Inel de bronz cu capul în S. Locul descoperirii:
Cimitirul din sec. XI-XIII. Inv. 3 248; D - 1,8 cm.
36. Biharea, j. Bihor. Inel de bronz cu capul în S. Locul descoperirii:
Cimitirul din sec. XI-XIII. Inv. 3 249; D - 1,4 cm.
37. Biharea, j. Bihor. Inel de bronz cu capul în S. Locul descoperirii:
Cimitirul din sec. XI-XIII. Inv. 3 250; D - 1,6 cm.
38. Biharea, j. Bihor. Inel de bronz cu capul în S. Locul descoperirii:
Cimitirul din sec. XI-XIII. Inv. 3 251; D - 1,6 cm.
39. Biharea, j. Bihor. Fragment de inel de bronz cu capul în S. Locul
descoperirii: Cimitirul din sec. XI-XIII. Inv. 3 252; L - 3,2 cm.
40. Biharea, j. Bihor. Inel de bronz cu capul în S. Locul descoperirii:
Cimitirul din sec. XI-XIII. Inv. 3 255; D - 1,8 cm.
41. Biharea, j. Bihor. Două inele de bronz cu capul în S. Locul descoperirii. Cimitirul din sec. XI-XIII. Inv. 3 256. Amindouă cu D - 1,6 cm.
42. Biharea, j. Bihor. Inel de bronz cu capul în S. Locul descoperirii:
Cimitirul din sec. XI-XIII. Inv. 3 257; D - 1,8 cm.
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43. Biharea, j. Bihor. Inel de bronz cu capetele ,uşor suprapuse. Locul
descoperirii: Cimitirul din sec. XI-XIII. Inv. 3 258; D - 1,6 cm.
44. Biharea, j. Bihor. Inel de bronz cu capetele suprapuse. Locul descoperirii: Cimitirul din sec. XI-XIII. Inv. 3 259; D - 1 cm.
45. Biharea, j. Bihor. Inel de bronz cu capetele desfăcute (probabil
accidental, după scoaterea din pămînt). Locul descoperirii: Cimitirul din
sec. XI-XIII. Inv. ;3 260; D - 2,6 cm.
46. Biharea, j. Bihor. Inel de bronz cu capetele rupte ~i desfăcute.
Locul descoperirii: Cimitirul din sec. XI-XIII. Inv. 3 263; D - 1,6 cm.
47. Biharea, j. Bihor. Inel de bronz cu capul terminat în S. Locul
descoperirii: Cimitirul din sec. XI-XIII. fnv. 3 26-l, D - 2,1 cm.
48. Biharea, j. Bihor. Inel de bronz cu capul în S. Locul descoperirii:
Cimitirul din sec. XI-XIII. Inv. 3 265; D - 1,8 cm.
49. Biharea, j. Bihor. Inel de bronz cu capul terminat în S. Locul
descoperirii: Cimitirul din sec. XI-XIII. Inv. 3 266; D - 1,6 cm.
50. Biharea, j. Bihor. Cinci inele de bronz cu capul în S. două inele
de fier (mari) cu capul în S (fragmente) şi două inele de argint unul cu
capul în S. Locul descoperirii: Cimitirul din sec. XI-XIII. Inv. 6 820,
mărimi diferite.
51. Bihor (judeţ). Inel de bronz, probabil cu capul în S. (e rupt). Locul
descoperirii: necunoscut. Sec. XI-XIII. Inv. 2 381; D - 2,5 cm.
52. Bihor (judeţ). Inel de bronz cu capul în S. (rupt). Locul descoperirii: necunoscut. Sec. XI-XIII. Inv. 2 398; D - 1,8 cm.
53. Bihor (judeţ). Inel de bronz cu capul în S. Locul descoperirii:
necunoscut. Sec. XI-XIII. Inv. 2 399; D - 1,7 cm.
54. Bihor (judeţ). Inel de bronz, probabil cu capul în S (e rupt). Locul
descoperirii: necunoscut. Sec. XI-XIII - Inv. 2 400; D 1,4 cm.
55. Bihor (judeţ). Inel de bronz cu capul în S. Locul descoperirii: necunoscut. Sec. XI-XIII. Inv. 2 401; D - 2,6 cm.
56. Bihor (judeţ). Inel de bronz cu capul în S. (rupt). Locul descoperii-îi: necunoscut. Sec. XI-XIII. Inv. 2 402; D - 1,5 cm.
57. Bihor (judeţ). Inel de bronz cu capul în S. Locul descoperirii:
necunoscut. Sec. XI-XII. Inv. 2 426; D - 1,7 cm.
58. Bihor (jude). Inel de bronz cu capul rupt (în formă de S?) Locul
descoperirii: necunoscut. Sec. XI-XIII. Inv. 2 427; D - 2,3 cm.
59. Bihor (judeţ). Inel de bronz cu capul rupt (în formă de S). Locul
descoperirii: necunoscut. Sec. XII-XIII. Inv. 2 431; D - 2,4 cm.
60. Bihor (judeţ). Inel de bronz cu capul în S. (rupt parţial). Locul
descoperirii: necunoscut. Sec. XI-XIII. Inv. 2 432; D - 1,5 cm.
61. Bihor (judeţ). Inel de bronz cu capetele rupte. Locul descoperirii:
necunoscut. Sec. XI-XIII. Inv. 2 645; D - 2 cm.
62. Bihor (judeţ). Inel de bronz cu capul terminat în S. Locul descoperirii: necunoscut. Sec. XI-XII. Inv. 2 829; D - 1,5 cm. Se observă
tehnica de lucru: din sîrmă „laminată" ,de bronz, lăţit la un capăt şi apoi
îndoit în formă de S.
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G3. Bihor (judeţ). Fragment de inel de bronz cu capul în S. Loctil
descoperirii: necunoscut. Sec. XI-XIII. Inv. 2 830; D - 1,7 cm.
64. Bihor (judeţ). Inel de bronz cu capul terminat în S. Locul descoperirii: necunoscut. Sec. XI-XIII. Inv. 2 831; D - 2,4 cm.
(>5. Bihor (judeţ). Inel ele bronz cu capul terminat în S. Locul descoperirii: necunoscut. Sec. XI-XIII. Inv. 2 832; D - 1,6 cm.
66. Bihor (judeţ). Inel de bronz cu capul rupt (probabil în formf1 ele
S). Locul descoperirii: necunoscut. Sec. XI-XIII. Inv. 2 839; D - 2,.1 cm.
67. Bihor (judeţ). Inel de bronz cu capul în formă ele S. (rupt). Locul
descoperirii: necunoscut. Sec. XI-XIII. Inv. 2 995; D - 1,4 cm.
G8. Bihor (judeţ). Inel ele bronz (cu capul în formă de S (rupt?). Locul
descoperirii: necunoscut. Sec. XI-XIII. lnY. 3 166; D - 2 cm.
69. Bihor (judeţ). Inel de bronz cu capul în S (rupt). Locul clescopt'ririi: necunoscut. Sec. XI-XIII. Inv. 3 253; D - 2 cm.
70. Bihor (judeţ). Inel de bronz cu capul în S (rupt). Locul descoperirii: necunoscut. Sec. XI-XIII. lnv. 3 261; D - 1,7 cm.
71. Bihor (judeţ). Inel de argint cu capul în S (parţial rupt). Locul descoperirii: necunoscut. ,Sec. XI-XIII. Inv. 3 269; D - 1,5 cm.
72. Bihor (judeţ). Inel de bronz cu capul terminat în formă de S.
(rupt). Locul descoperirii: necunoscut. Inv. 3 321; D 2,8 cm. Sf'c.
XI-XIII.
73. Bihor (judeţ). Inel de bronz. Are capul rupt, probabil era în
formă de S. Locul descoperirii: necunoscut. Inv. 3 322; D 1,7 cm. Sec.
XI-XIII.
74. Bihor (judeţ). Inel de bronz. Are capul rupt, probabil era în formă de S. Locul descoperirii: necunoscut. Inv. 3 323; D 1,8 cm. Sec.
XI-XIII.
75. Bihor (judeţ). Inel de argint (cu mult cupru), cu capul în formc:"1 de
S. Locul descoperirii: necunoscut. Inv. 3 331; D - 1, 7 cm. Sec. XI-XIII.
76. Bihor (judeţ). Inel de bronz, deformat şi cu capul rupt (probabil
în formă de S). Locul descoperirii: necunoscut. Inv. 3 332; D - 1,9 cm.
Sec. XI-XIII.
77. Bihor (judeţ). Inel de argint cu capul terminat în formă de S. (L'
rupt). Locul descoperirii: necunoscut. Inv. 3 451; D - 2,5 cm. Sec. XIXIII.
78. Bihor (judeţ). Inel de bronz cu capul terminat în S. Locul descoperirii: necunoscut. Inv. 3 674; D - 1,7 cm. Sec. XI-XIII.
79. Bihor (judeţ). Inel de bronz cu capul terminat în S. Locul descoperirii: necunoscut. Inv. 3 677; D - 1,5 cm . .Sec. XI-XIII.
80. Bihor (judeţ). Inel de bronz cu capul în formă de S (rupt). Locul
descoperirii: necunoscut. Inv. 3 841; ,D - l,Ş cm. Sec. XI-XIII.
81. Bihor (judeţ). Inel de bronz cu capul în formă de S (rupt). Locul
descoperirii: necunoscut. Inv. 3 842; D - 1,7 cm. Sec. XI-XIII.
82. Bihor (judeţ). Inel de bronz cu capul în formă de S (rupt). Locul
descoperirii: necunoscut. Inv. 3 865; .D - 1,3 cm. Sec. XI-XIII.
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83. Bihor (judeţ). Inel de bronz (are capul rupt, era probabil în formă
ele S). Locul descoperirii: necunoscut. Inv . .1 888. Sec. XI-XIII.
84. Oradea, j. Bihor. Inel de bronz cu capul terminat în S. (parţial
rupt). Locul descoperirii: necunoscut - teritoriul oraşului Oradea(?). Inv.
3 042; D - 1,9 cm. Sec. XI-XIII.
85. Oradea, j. Bihor. Inel de bronz cu capul terminat în S (parţial
rupt). Locul descoperirii: necunoscut - teritoriul oraşului Oradea (?). Inv.
3 053; D - 1,7 cm. Sec. XI-XIII.
86. Oradea, j. Bihor. Inel de bronz cu capul terminat în S. Locul descoperirii: necunoscut - teritoriul oraşului Oradea (?). Inv. ;3 057; D 2,5 cm. Sec. XI-XIII.
87. Oradea, j. Bihor. Inel de bronz cu capul terminat în S. Locul descoperirii: necunoscut - teritoriul oraşului Oradea (?). Inv. 3 058; D 2,3 cm. Sec. XI-XIII.
88. Oradea, j. Bihor. Inel de bronz cu capul terminat în S. Locul descoperirii: M- 5 Salca - ,,Gheţărie". Inv. 4 186; D - 2,1 cm; gs - 1 mm;
Datat în sec. X.(?).
89. Oradea, j. Bihor. Inel de bronz cu capetele' tăiate şi suprapusl'.
Locul descoperirii: M - 5 - Salca - ,,Gheţărie".
90. Oradea, j. Bihor. Inel de bronz cu capul terminat în formă de S
(deformat). Locul descoperirii: Salca „Gheţărie", S - IV, 0,30 m. InY.
4 21:3; D - 2,9 cm; gs 1,1 mm. Datat în sec. X. (?).
91. Oradea, j. Bihor. Inel de bronz cu capul terminat în formă de S.
Locul descoperirii. Salca (?). Provine din colecţie Philippi. Inv. 10 196;
D - 2,5 cm. Sec. XI-XIII.
92. Sălacea, j. Bihor. Două inele de argint cu capul în formă de S.
D - 2 cm şi respectiv 2,2 cm. Locul dC'scoperirii: M - 9. Alll fost descoperite în acelaşi complex cu alte trei inele simple de bronz cu capetele
ascuţite (D 0,8; D - 1,7; D - 1,6 cm), şi un alt inel cu capul rupt (să
fi fost în formă de S? D - 2,8 cm). Au fost datate în sec. X-XII (? e un
mormînt!, complex închis unde datarea se face pe ultima piesă, adică cea
mai nouă). Inv. 3 059.
93. Tărian, corn. Girişul de Criş, j. Bihor. Inel de bronz cu capetele
~uprapuse. Locul descoperirii - M - 22 - Dîmbul lui Ciordaş. În cimitir au efectuat săpături D. Ignat şi N. Chidioşan. Inv. 4 087; _D - 2,5 cm.
A fost datat în sec. X. N-ar fi exclus să fie cercel.
94. Tărian, corn. Girişul de Criş, j. Bihor. Inel de bronz cu capetele
uşor suprapuse. Locul descoperirii: M -19 Cimitirul din Dîmbul lui
Ciordaş. Inv. 4 200; D 1,8 cm. N-ar fi exclus să fie cercel?. A fost datat
în sec. XL
95. Tărian, corn. Girişul de Criş, j. Bihor. Două inele de argint cu
capetele terminat în formă de S. Capetele sînt lucrate neîndemi1wtic.
Locul descoperirii; M - 11 - Cimitirul din Dîmbul lui Ciordas. Inv.
4 1:30; D - 2,4 cm; respectiv D - ·2,3 cm. Au fost datate în sec. XI.
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9G. Tărian, corn. Cirişul _de Criş, j. Bihor. Fragment de inel de bronz.
Locul descoperirii: M - 21 cimitirul din Dîmbul lui Ciordaş. Inv.
4 137; L - 2 cm. Datat în sec. XI.
~l7. Tarian, corn. Cirişul de Criş, j. Bihor. Fragment de la un inel dP
bronz. Locul dpscoperirii: M - 27 - cimitirul din Dîmbul lui Ciorda".>
Inv. 4 197; D - 1,3 cm. A fost datat în sec. XI.
Inelele pPntru păr sînt de trei tipuri:
a) Inele simple cu capetele apropiate sau petrecute,
b) Inele simple avînd un cap îndoit în formă de S,
c) Inele simple avînd capul modelat ,în formă de „strugure" şi
d) Inele cu corpul ornamentat (cu nodozităţi) de care atîrnă un pandantiv, o mărgea, deci .inele de tipul cu mărgea.
Din repertoriul întocmit de noi se desprind puţine concluzii. Cele mai
multe inele cu capul în S provin de la Biharea (peste 40), urmînd desc(iperirile incerte din Bihor (peste 30). Nu este exclus ca o parte din acestl'
inele care au fost înregistrate tîrziu ca provenind din Bihor să fie tot c!P
la Biharea, cel puţin o parte dintre ele. Se dovedeşte încă odată, dacă mai
Pra nevoie, că nepublicarea descoperirilor ,arheologice duce la pierderi ire~
parabile, la dispariţia surselor, a datelor istorice ce stau la temelia faptului istoric, a adevărului istoric. La Biharea s-au descoperit peste 500 de
morminte datînd din sec. XI-XIII, unul din principalele monumentP
etno-demografice, arheologice privind istoria Bihorului în aceste secole
alături de monumentele eclesiastice şi de natură milito.ră, care s-au mai
păstrat, pînă la noi şi care pot fi studiate.
Se desprinde, de asemenea, faptul că avem, deocamdată, de-a face cu
două grupuri de descoperiri:
1. Grupul Cauaceu, Tărian şi
2. Grupul Biharea, Oradea, Sălacea (inclusiv unele din piesele notate
ca provenind din Bihor), desigur privind numai descoperirile din epoca
bizantină. Descoperirile de epocă romană de la Şimand arată şi ele că inelele pentru păr sînt de origine veche, ele nefiind proprii numai feudalismului timpuriu. In ceea ce priveşte pe cele din feudalismul timpuriu
(sec. XI-XIII în cazul nostru sec. X-XIII) o constatare se impune: int>lele de păr nu pot constitui singure elemente pentru atribuiri etno-culturale. Inelele sînt piese de folosinţă îndelungată, purtate de populaţie
aflată pe un anumit spaţiu geografic în momentul istoric cercetat. PP
lingă o anume diferenţă cronologică, cele două grupuri sau poate chiar
trei, dovedesc şi faptul că piesele provin din ateliere diferite (cele simple
şi cele cu capul în S).
În Crişana inelele de păr au fost purtate, ca peste tot în Transilvania, Banat şi Maramureş, de populaţia românească cum ne-o dovedesc cercetările arheologice recente şi analogiile etnografice amintite de noi mai
sus. Inelele de păr au fost purtate şi de slavi, cum arată descoperirile din
lumea slavilor vestici, sudici şi răsăriteni. Faptul că acest tip de podoabă
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(numit alături de alte multe elemente arheologice piesa determincmtâ
pentru cultura Bjelo Brdo) 1:i 1 , apar mai alf's în regiunile jugoslave cu un
puternic substrat romanic, e de natură să pună problema originii acl'stui
tip de podoabă. De la romanici (şi romfmi) şi slavi inelele de păr au fost
preluate şi de maghiari, din care motiv inelele de păr au fost descoperite
în morminte româneşti (romanice), slaVl' şi maghiarel:I:!_
Cercetătoare bucureşteană M. Comşc1, cunoscătoare a culturii materiale slave (a culturii materiale a slavilor răsăriteni, a celor occidentali şi
sudici) a dovedit pe bază de descoperiri concrete că toate cele patru tipuri
ele inele, de păr (ineluşe de păr; annelcts a cheveux) - simple, cu capul
în S; cu capul răsucit (strugure) şi cu pandantiv (tipul cercel) - îşi găsesc
,malogii şi „strămoşi" în inelele de păr din descoperirile de epocă romană13:I_ Această cercetare e de natură să determnie investigaţii în judecarea originii, a evoluţiC'i şi răspîndirii etno-culturale a inelelor de păr, podoabă cu viaţă lungă şi cu analogii etnografice certe pînă în zilele noastre,
ca piesă mereu necesară în gătitul capului la femei. Desigur inelele de
păr cu ajutorul cărora se aranja părul femeilor de o parte şi de alta a
frunţii, dădea la fel ca în analogiile etnografice, înfăţişării feminine un
aer grav, arhaic, ce poate să nu mai fie pe gustul epocii noastre. Această
constatare nu schimbă cu nimic sarcina cercetărilor istorico-arheologice de
a acorda toată atenţia studierii unei mentalităţi din trecut, mentalitate ce
a impus păstrarea unei coafuri - şi deci a pieselor respective - timp de
mai multe secole (în epoca romană, post-romană şi feudalismul timpuriu).
C. DIADEME PENTRU PĂR

Diadema (Diadem, -s, -e) este o ,podoabă în formă de coroană făcută
clin metal preţios şi împodobită cu pietre scumpe, purtată pe cap de suverani. Este însă în acelaşi timp şi podoabă purtată pe cap de femei, la
anumite ocazii. În limba română cuvîntul e de origine franceză (Fr. diademe - lat. lit. diadema)rn_ Desigur noi ne referim numai la diademele
purtate pe cap de femei, nu la coroanele suveranilor.
1. Bihor? (judeţ). Diademă ? de argint în formă de semilună, lucrată
din bară de argint, cu secţiunea romboidală. Are capetele ascuţite. Nu
pare a fi cercel şi nu are urechiuşe pentru a fi pandantiv. SE' pare că se
folosea la prinderea părului pe frunte, în creştet, la ceafă? E posibil să
datezen 1a din sec. IV-V e.n.?. Inv. 2 :rno; D - 4,2X3,5 cm.
131
J. Giesler, Untersuchungen zur Chronologie der Bjelo Brdo-Kultur,
PZ, 56, 1, Berlin-New York, p. 4-167.
132
Z. Vinski, în Epoque prehistorique et protohistorique en Jugoslavie RPcherches et resultats, Belgrad, 1971, p. 388.
133

M. Comşa, L'influence romaine provinciale sur la civilisation slave

a

în

l'e_

poque de la formation des Etats, în Romanoslavica, XVI, Bucureşti, 1968, p. 447460, fig. 5.
IH DLRM,
1348

s.v.

Cf. numai pentru datare K. Horedt, Siebenbilrgen in spătrămischer Zeit,

Bucureşti,

1982, p. 161, fig. 61/3-5.
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PODOABE PENTRU URECHI
D. CERCEI

Cercelul (Ohrring, -e) e un obiect de podoabă fixat sau atîrnat de
ureche. In limba română cuvîntul e de origine latină (Lat. circcllus) 1 :i,,_
Cerceii (Paar-Ohrringe; Boucles d'oreilles) sînt podoaba cea mai intimă a
femeii, de care (în cazul celor introduşi în lobul urechii) nu se despartl'
niciodată din copilărie pînă la moarte.
Epoca

romano-bizantină

l. Bihor (judeţ). Cercel din sîrmă groasă de bronz, cu capul poliedric,
ornamentat. Locul descoperirii: necunoscut. Inv. 1 959; D 3,7 cm. Se datează în sec. V e.n.
2. Bihor (judeţ). Cercel din sîrmă de bronz, cu capul poliedric, faţetat
şi aurit. Locul descoperirii: necunoscut. (M - ?). Inv. 3 829; D 2,8 cm.
Se datează în sec. V e.n.
3. Oradea (j. Bihor). Cercel de bronz cu mărgea verzuie de sticlă, pc
tijă (e păstrat numai parţial). Locul descoperirii: Salca, M - 14, descoperit împreună cu un pieptene de os cu dinţi bilaterali. Inv. 4 089, D - 2,5
(? e păstrat fragmentar). Datează din sec. V e.n.
4. Valea lui Mihai, j. Bihor. Cercel din sîrmă de bronz cu nen·uri
paralele pe tijă şi capul poliedric, faţetat şi ornamentat cu cercuri concentrice. Locul descoperirii: Terenul lui Crişan, M - 2/1936. A fost descoperit într-un mormînt în care mai există ca inventar o cataramă de fier şi
un colier de mărgele mici din pastă de sticlă. Inv. 1 255: D - 2,G cm.
Cerceii din aur, bronz sau argint, cu capul poliedric (polyedrischC' Orgehănge) simpli sau cu pietre prinse în caboşoane, sînt cunoscuţi în Transilvania prin descoperirile de la Cluj 135a, Hunedoara, Velţ şi Valea lui
Mihai 136 .
Cercei cu cap poliedric, sînt consideraţi de J. Werner 137 de origine
romană. Folosirea a numeroase produse romane de către germanii pătrunşi
în fostele provincii romane de pe teritoriul Iugoslaviei a fost constatată şi
de către arheologul iugoslav Zd. Vinski1 38 .
faţetat şi

13

''
135

DLRM, p. 243, s.v.

G. Laszlo, um,erăffcntlic/Jte aotischc Funde in d<>r Nu111ismatiscl1<'
archaologischen Abteilung des Siebenbilrgischen National Museums, în Kă:::
lemenyek, I, Cluj, 1941, p. 128. pl. I/4, 5, 8, 9, 10, 11.
i:rn E. Andrâssy, Vălkerwanclerungszeitlicher Friedhof in Ermihăly _fali-a
(Valea lui Mihai, Kom. Bihor), în Kozlemenyek, 1-2, IV, Cluj, 194-1, p. 96. fig. 11:1,
4/3,
137
J. Werner, Die Langobarden in Pannonien, MGnchen, 1962, p. 127; cf. şi
D. Popescu, Cimitirul gepid de la Moreşti, în rn Memoriam Constantini Daieoi-iciu,
a

Cluj, 1974, p. 334.
138
Zd. Vinski, în Epoque prehistorique et protohistorique en Jugoslavie Recherches et resultats, Beograd, 1971, p. 388, constată că în unele regiuni iugoshttps://biblioteca-digitala.ro

JJucloabC'

2()

Epoca veche

şi

piese ele îmbrâcc1minte din milt'niul I e.n.

61

românească

1. Chi.~ineu - Criş, j. Arad. Doi cercei rotunzi, lucraţi din sîrm[1 de
bronz, au ca ornament principal un pandativ (Ohrgehănge) în formă de
pepene, decorat cu caneluri verticale. Din al doilea nu s-a păstrat deci t
inelul, fără pandantiv. Locul descoperirii: M - ? dintr-un loc necunoscut.
Inv. Lf090. Se datează în sec. VI-VII e.n.
2. Oradea, j. Bihor. Cercei simpli de bronz, rotunzi în secţiune. Locul
descoperirii: Salca - ,,Gheţărie", M - 1. Săpături N. Chidioşan i:rn_ Mormîntul se datează în sec. IX e.n. Inv. - ; 1 : D - 1,6 cm; 2 : D - 2,"1 cm.
3. Oradea, j. Bihor. Cercel simplu de bronz, rotund în secţiune. Locul
descoperirii: Salca ,,Gheţărie", M - 2. Mormîntul se datează în sec.
IX e.n. Inv. - ; D - 2,3 cm.
•
4. Oradea, j. Bihor. Cercel de bronz de tipul cu pandantiv în formă
de strugure. Locul descoperirii: Salca - ,,Gheţărie". M - 3. Mormîntul
datează după acest tip de cercei din sec. IX e.n. 140 . Inv. - ; D 2,5 cm.
5. Oradea, j. Bihor. Cercei de bronz de tipul cu pandantiv în formă
de strugure. Locul descoperirii: Salca „Gheţărie". Datează din sec. IX
e.n. Inv. - ; 1: D - 2,3 cm; 2: D - 2,1 cm.
6 .•5imand, j. Arad. Cercel? de bronz lucrat din sîrmă. Are capetele
închise. Locul descoperirii: Grozdoaia, M - 9. datat în sec. VII e.n ..Probabil un mormînt de factură slavă. Inv. 3 200; D - 1,7 cm; gs - 1 mm.
7. Tarcea, j. Bihor. Cercel de argint, cu veriga ornamentată cu nodozităţi filigrante şi cu pandativ (Ohrgehănge), de asemenea, filigranat, în
formă de ciorchine, bogat ornamentat. Locul descoperirii: via lui Szalos
G. Inv. 4 013; D - 2,5 cm. (fragment). Datează din sec. VIII/IX e.n. (?).
8. Tărian, j. Bihor. Cercel de bronz, de tipul cu pandantiv de formă
cilindrică canelat. Arc nodozităţi şi pe verigă. Locul descoperirii: Dîmbul
lui Ciordaş M - 1. Inv. 4 135; D - 4,3 cm. Datează din sec. VII e.n.
Epoca

bizantină

l. Biharea, j. Bihor. Cercel (?) din fier, c4 capetele ascuţite şi suprapuse, decorat cu grupuri de bobiţe dispuse în ciorchine. Locul descoperirii:
Cărămidărie Cimitirul din sec. XI-XIII. Inv. 3 203; D - 2,1 cm.
2. Biharea, j. Bihor. Cercel de bronz lucrat din bară cu secţiunea rotundă, cu manşon la un capăt, celălalt rupt. Locul descoperirii: Cărămidă
rie - cimitirul din sec. XI-XIII. Pare a fi antrenat în nivelul din sec.
lave numeroase obiecte de origine romanică au fost utilizate de germani: fibule,
catarame, brăţări, cercei, inele, ace (unele în formă de stylus), pandative, piepteni,
pensete, cuţite, ceramică şi sticlă.
·
139
Pentru informaţiile şi desenele ce ni lP-a pus la dispoziţie îi aducem mulţumirile noastre şi pe această cale.
140
B. Chropovsky, La beaute des bijoux slaves anciens, (Bratislava), 1978, p.
113, fig. 15.
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XI-XIII sau rdolosit'! După aspect parc mai vechi (sec. IV-V e.n. '!)
I1w. (:i 820. D - -!,:3 cm.
:3. Bilwrea, j. Dihor. Cercel? de bronz cu capetele petrecute. Locul
descoperirii: Că1·ămidărie - Cimitirul din sec. XI-XIII. Inv. 6 820; D 1 cm. gs - 1 mm.
-!. Bihor. (judeţ). Cercel ? mare de bronz. Are un capăt retezat şi unul
îndoit. Locul descoperirii: necunoscut. Inv. 3 788; D - 4 cm; gs - 2 mm.
Sec. X-XIII?
5. Bihor (judeţ), Cercel ? mare de bronz. Are un capăt retezat şi unul
îndoit. Locul descoperirii: necunoscut. Datează din sec. X-XIII ?. Inv.
3 828; D - -l cm.
6. Bihor (judeţ), Cercel de argint. Are un capăt retezat şi un capăt
ascuţit. Ar putea să fie şi inel de timplă, dar e prea mic. Locul descoperirii:
necunoscut. Datează din .sec. XI-XIII?. Inv. :3 175; D - 1,-l cm.
7. Bihor (judeţ). Cercel? de bronz cu capetele retezate. Locul descoperirii: necunoscut. Datează din sec. XI-XIII?. Inv. 3 812; D - 3,6 cm;
gs - 2 mm.
8. Oradea, j. Bihor. Cercel de bronz. Are un capăt retezat şi unul ascuţit. Locul descoperirii: necunoscut. Datează din sec. IX-X? Inv. 3 058;
D - 2,1 cm.
9. Oradea, j. Bihor. Fragment de cercel? de argint. Locul descoperirii:
necunoscut. Datează din sec. X-XI? Inv. 3 057; D - 1,7 cm.
10. Salonta, j. Bihor. Doi cercei din sîrmă de argint cu capetele tăia
te şi desfăcute. Locul descoperirii: Test Halom, M - 1; Inv. 4 889; 1. D 1,3 cm; 2. D - 1 cm; Datează din sec. X (?).

PODOABE PENTRU GîT
A. COLANE

Colanul este o piesă de metal, fixă, purtată ca podoabă de gît, asemă
cu brăţara pentru mîini (Halsringe -n; Armband - Armbănder).
E deosebit de colier sau de şiragul de mărgele, şi acestea din urmă fiind,
de asemenea, podoabe pentru gît 141 . În limba română termenul provine din
limba turcă (Te. Kolan; în it. collana). În antichitate colanele purtau un
nume bine stabilit de torques (Lat. torques-is).
nătoare

Epoca

romano-bizantină

1. Tărian, corn. Girişul de Criş, j. Bihor. Colan din sîrmă de argint
avînd la cele două capete inel şi, respectiv, cîrlig. Capetele sînt înfăşurate
în spire din sîrmă de argint. Locul descoperirii: Dimbul lui Ciordaş,
M - 4. Datează din sec. IV e.n. Inv. 4 119; D - 11,8 cm; gs - 2 cm.
141
DLRM, p. 165, s.v. dă o explicaţie ambiguă: I. Salbă, şirag purtat la dt
ca podoabă. 2. Cingătoare împodobită, purtată îndeosebi de femei, brîu, cordon?!
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bizantină

1. Bihor (judeţ). Fragment de colan torsionat, lucrat din trei sîrme
(spire) de bronz răsucite. Locul descoperirii: necunoscut. Inv. 3 773; L ti,5 cm; Datează din sec. X-XIII.
2. Crişana (provincia). Colan de bronz torsionat. E lucrat din patru
sîrme (spire) de bronz răsucite, avînd inel şi cîrlig pentru prinderf'. Locul
descoperirii: se parc că _provine de la Biharea (?). Inv. 3 024; D - 14,5X
15,3 cm; gs - 0,5 cm. Datează din sec. XI-XIII.
3. Oradea, j. Bihor. Colan de bronz torsionat, de tipul cu inel şi cîrlig pentru prindere. E lucrat din cinci sîrme (spire) de bronz răsucite.
Locul descoperirii: necunoscut (raza oraşului?). Inv. 3 048. Datează din
sec. X(?)-XI e.n.
4. Oradea, j. Bihor. Colan din bronz torsionat, de tipul cu inel şi cîrlig pentru prindere. E lucrut din patru sîrme (spire) de bronz răsucitP.
Locul descoperirii: necunoscut (raza oraşului). Inv. 3 035; D 15 cm;
gs - 0,7 cm. Datează din sec. XI-XII e.n.
5. Salonta, j. Bihor. Colan de bronz torsionat, de tipul cu inel şi cîrlig pentru prindere (rupt). E lucrat din sîrme (spire) de bronz răsucite.
Locul descoperirii: Holumb, M-1. Inv. 1 281; D - 13,8 cm; gs - 0,3 cm.
Datează din sec. X-XI e.n.
6. Valea lui Mihai (?), j. Bihor (mai exact judeţul Bihor). Colan de
bronz torsionat, de tipul cu inel şi cîrlig pentru prindere. E lucrat clin
patru sîrme (spire) de bronz răsucite. Locul descoperirii: necunoscut. Inv.
2 337; D - 16 X 12 cm (e deformat în vechime). Datează din sec. XIXII e.n.
B. COLIERE

Colierul este o piesă de metal, mobilă, purtat ca podoabă la gît şi
avînd, uneori, în centru, un pandantiv. Este un fel de lanţ (Halskette, -n)
format din verigi sau clie piese de metal, prinse între ele prin şaibe sau
înşirate pe un fir. 1n limba română termenul vine din 1. franceză (fr. collier) 142 . In limba română se foloseşte popular şi uzual, pentru piesele
din metal mobile pentru împodobit gîtul, termenul de salbă, întrebuinţîndu-se pentru alcătuirea sa mai ales monede. Cuvîntul salbă c de origine latină în limba română (Lat. subalba) 14 :1•
1. Muzeul Ţării Crişurilor nu deţine coliere, salbe antice deşi în Crişana s-a descoperit un asemenea colier celebru cel cunoscut îndeobşte,
C::e la Şimleul Silvaniei.
142

DLRM, p. 166, s.v. dă o explicaţie ambiguă: ,,Şirag, salbă, colan (?n.n.) de

mărgele,
143

de pietre scumpe etc. Fig. cerc, brîu. Fr. collier.".
DLRM, p. 733, s.v. Salbă (Adesea fig.). Podoabă de purtat la git, alcătuită

dintr-unul sau din mai multe şiraguri de monede, medalii, pietre preţioase sau
mărgele.
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C. ~IRAGURI
Şirugul de mărgele este o piesă «colectivă» de podoabă. Constă dintr-o mulţime de mărgele înşirate pc un fir, pentru a fi purtate ca podoabă
la gît. In română provine din sir+suf-eag (sir din<înşira) 144 • Siragul
(Halsband - Halsbăndcr; Kette-n) poate fi alcătuit din orice fel de lucruri de acelaşi fel (nu numai mărgele!), înşirate ca mărgelele pe o sfoară
sau pe o sîrmă.

Epoca

romană

1. Berettyoujfalu (fostul comitat Bihor, azi în R. P. Ungară). Şirag de
mărgele

compus din 23 mărgele globulare albe, 12 mărgele globulare de
culoare roşie vişinie, 5 mărgele globulare verzi, 2 mărgele bitronconice
alungite de culoare roşie-vişinie, de provenienţă de la Tibiscum 145 , datînd
din sec. II-III e.n. şi 15 mărgele cu profil hexagonal, provenind tot de la
Tibiscum, dar datînd din sec. III-IV e.n. Locul descoperirii: necunoscut.
Inv. 3 129; D - 0,5-0,7 cm; gr - 28 gr. (total). Datare: sec. II-IV e.n.
2. Bihor (judeţ). Şirag compus din 5 mărgele globulare verzi, 2 măr
gele globulare roşii-vişinii, o mărgea hexagonală verde, provenind de la
Tibiscum şi datînd din sec. II-III e.n. Acelaşi şirag conţine şi 4 mărgele
din os care provin, probabil, dintr-un alt atelier. Locul descoperirii: necunoscut. Inv. 3 096, D - 0,7 cm; gr - 5 gr (total). Se datează în sec. IIIii C'.n.
3. Bihor (judeţ). Şirag compus din 42 mărgele globulare verzi de tip
Tibiscum. Locul descoperirii: necunoscut. Inv. 3 127; D - 1 cm; gr 18 gr (total). Se datează în sec. II-III e.n.
4. Bihor (judeţ). Şirag compus din 17 mărgele globulare verzi, pro\·enind din atelierul de la Tibiscum. Locul descoperirii: Pusta Kărmăs,1
.Inv. 3 122; D - 0,7 cm; gr - 5 gr. (total). Datează din sec. II-III e.n.
5. Crişana (provincie). Şirag compus din 50 mărgele globulare din
pastă dP sticlă de culoare roşie-vişinie, provenind de la Tibiscum. Locul
dPscoperirii: necunoscut. Inv. 3 128; D - 0,7 cm; gr. - 24 gr (total). Se
datează în sec. II-III e.n.
6. Crişana (provincie). Şirng compus din 62 m:1.rgele globulare de culoare verde. Locul descoperirii: necunoscut. Inv. 3 104. Datează din sec.
II-III e.n.
7. Crişana (provincie). Şirag compus din 44 mărgele globulare de culoare albă. Locul descoperirii: necunoscut. Inv. 3 109. Datează din sec.
II-III c.n.
8. Sc'icuieni. j. Bihor. Şirag compus din 90 de mărgele din care: 38
mărgele globulare din pastă de sticlă de culoare albă; 1 mărgea globulară
IH

DLRM, p. 833, s.v.

u 5 Determinările mărgelelor provenite de la Tibiscum au fost
lega D. Benea - Timişoara, căreia îi mulţumim şi pe această cale.
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clin pastă de sticlă de culoare verde; 25 mărgele hexagonale verzi, I m[irgea paralelipipedică de culoare albă; 14 mărgele cu foiţă de aur (3 duble)
~i G mărgele cu incrustaţii de alb pe negru, provenind de la Tibiscum.
Mai provin dintr-un alt atelier mărgele globulare de culoare maro sau
negricioase din carneol sau cuarţit negru şi 3 mărgele din chihlimbar ('?).
Locul descoperirii: Horo. Inv. I 298; D - 1,5-2 cm; gr. G3 gr. (total).
Datează din sec. II-IV e.n.
9 . ..5imand, j. Arad. Şirag compus din 172 mărgele poliedrice de diferite culori (albe, albastre, galbene, carmin, verzi-translucide) provenind
dintr-un atelier necunoscut. O singură mărgea albă globulară mai marc
provine clin atelierul ele la Tibiscum. Locul descoperirii: Grozcloaia cimitirul sarmaticu 6 • Inv. 3 1-19; D - 0,5 cm; gr. - 35 gr (total). Datează din sec. II e.n.
IO. ,';,imand, j. Arad Şirag compus clin 39 mărgele poliedrice sau în
formă de butoiaş (globulare), din pastă -de sticlă de culoare verde, gălbuie
~i cărămizie. Locul descoperirii: Grozdoaia - cimitirul sarmatic. Provin
dintr-un atelier necunoscut. Inv. 3 149/A; D - 0,5 cm; gr. - 5 gr (total).
Datează din sec. II e.n.
II. Şimand j. Arncl. Colier compus din 528 mărgele lucratP din pastă
de sticlă şi ceramică, de formă globulară şi paralelipipedică ele culoare
verele, albe, albastre, roşii, carmin şi violete. Provin dintr-un atelier necunoscut. 7 mărgele prismatice albastre provin din atelierul ele la Tibiscum. Locul descoperirii: Grozdoaia - cimitirul sarmatic, M - IO. Inv.
3192; D - 0,5 cm; gr. - 35 gr. (total). Datează din sec. II e.n.
12. Şimand. j. Arad. Şirag (?) compus din 5 mărgele mari (perle) ?)
în formă de butoiaş, albe, lucrate din argilă cu caolin. Locul descoperirii:
Grozdoaia - cimitirul sarmatic. Inv. •3147; D ·- 2,5 cm; gr. I 75
gr. (total). Datează din sec. II-III. e.n.
13. ,5imand, j. Arad. Şirag (?) compus din 5 mărgele mici de diferite
mărimi, forme şi culori (două mici albe, globulare, din pastă de sticlă
de tip Tibiscum?; I mică globulară albastră; I mare verde cu dungi alb[lstre, de formă cilindrică şi I mare globulară, verzuie cu dungă albă).
Locul descoperirii: Grozdoaia - cimitirul sarmatic (M). Inv. 3127 - bis.
Datează din sec. II-III e.n.
14. Şimand, j. Arad. Şirag (?) compus din 11 mărgele (fragmente) de
mărimi şi culori diferite (albe, negre-verzui, aurii). Locul descoperirii:
Grozdoaia - cimitirul sarmatic M - 3. Inv. 4325. Datează din sec.
II-III e.n.
15. Şimand, j. Arad. Şirag de mărgele de formă 1globulară sau cilindrică, lucrate din pastă de culoare albă (argilă cu caolin, porţelan?!).
Locul descoperirii: Grozdoaia - cimitirul sarmatic. Inv. 5069; D - 0,6 cm;
gr. 15 gr (total). Datează din sec. II e.n.
14
u CJ. N. Chidioşan, Contribuţii la cunoaşterea cimitirului sarmatic de la Şi
mand, în voi. Sesiunea de comunicări ştiinţifice a muzeelor de istorie II Bucureşti, 1971, p. 26-36.
'
'

5 -
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IG. Şimand. j. Araci. Sirag compus din 12 mărgele şi perle de cc1lcedoniu (2 buc). Mărgelele de sticlă (3 mărgele bitronconice de culoare albă:
2 mărgele prismatice verzi; 1 prismatică de culoare albastră) provin din
atelierul de la Tibiscum. Perlde de calcedoniu şi mărgelele globulară de
culoare roşie şi cca verde cu incrustaţie de alb şi roşu, provin dintr-un alt
atelier. Locul descoperirii: Grozdoaia - cimitirul sarmatic. Inv. 3193 Datează din sec. II-IV e.n. deoarece cele verzi ating începutul sec IV
e.n. ( '.?)
Epoca

romano-bizantină

l. Biharea, _j. Bihor. Şirag compus din 15 mărgele provenind clin atelierul ele la Tibiscum (3 sînt de formă hexagonală, şlefuite din carneol;
9 sînt globulare, lucrate din pastă de sticlă, <lin care 7 de culoare albă
şi 2 negre, 2 în formă de butoi de culoare albă şi 1 hexagonală albă).
Locul descoperirii: Grădina C.A.P. - Baraj, M - copil Inv. 110:l7. Datează din sec. III-IV e.n.
2. Biharea, j. Bihor. Şirag (sau şiraguri)! de mărgele. Sînt mărgele
din pastă de sticlă poliedrice de culoare albă, galbenă, neagră sau roşiP
- carmin. Locul descoperirii: grădina C.A.P. - Baraj, M - adult(ă). Se
pare că au fost şiraguri de mărgele pe ambelepicioare (?), în total pC'ste
500 bucăţi sau au fost cusute pe veşminte (poalele rochiei sau pantalonilor - şalvari?). Provin dintr-un atelier necunoscut. Inv. 11 033. Datează din sec. IV, eventual prima jumătate a sec. V e.n.
3. Biharea, j. Bihor. Şirag compus din 8 mărgele (atîtea s-au mai
descoperit, mormîntul era deranjat), 3 albe din care una în formă ele
butoi şi două cilindrice şi 5 poliedrice (păstrate fragmentar). Locul d('scoperirii: Grădina C.A.P. - Baraj, M - (de inhumaţie, de copil, distrus
anterior). Inv. 11 226. Datează din sec. IV începutul sec. V. e.n.
4. Bihor (judeţ). Sirag compus din 22 mărgele de formă cilindrică sau
poliedrică, lucrate din chihlimbar. Locul descoperirii: necunoscut. Im·.
3112; D - 0,5 cm. Datează din sec. IV. e.n. (?).
5. Bihor (judeţ). Şirag compus din 101 mărgele (78 mărgele prismatice de oarneol; 6 mărgele prismatice albastru - cobalt; H mărgele bitronconice roşii, 1 mărgea bitronconică albă) provenind din atelierul de la
Tibiscum. O singură mărgea de culoare albastru-cobalt, în formă de inimă
(!) nu este de la Tibiscum. Inv. 3118. Datează din sec. III-IV e.n. Locul
descoperirii: în reg. de inventar nou se menţionează Tiszaszollos (R.P.U.)
dar în registrul vechi de inventar nu apare această menţiune. Ea nu
apare nici în primul registru de inventar din 1884 (la nr. 293).
6. Bihor (judeţ). Şirag compus din 12 mărgele discoidale sau în formă
de butoi, de culoare verde, cărămizie cele lucrate din pastă de sticlă
(7 buc.) şi clin chihlimbar (5 buc). Locul descoperirii: necunoscut. I1n-.
3099. Datează din sec. III-IV e.n.
7. Bihor. (judeţ). Şirag compus din patru mărgele (se pare că au
fost mai multe!) de formă sferoidală, de culoare neagră, verde şi albă;;https://biblioteca-digitala.ro
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truie. Cea de o patra e de formă cilindrică pigmentată cu roşu, verde ~i
cu o linie de culoare albă. Două provin din atelierul de la Tibiscum (cele
globulare de culoare albastră şi neagră). Inv. 3130. Datează din sec. IIIIV e.n.
8. Bihor (judeţ). Şirag compus din 62 mărgele de formă globulară de
culoare verde, produse tipice ale atelierului de la Tibiscum. Sînt lucrate
din pastă de sticlă. Locul descoperirii: necunoscut: Inv. :3104. Datează din
sec. III e.lt. şi poate de la începutul sec. IV e.n.
9. Bihor (judeţ). Şirag compus din 7 4 mărgele de formă globulară:
24 albe, 13 roşii-vişinii, 6 verzi, 14 cu foiţă de aur şi 14 hexagonale de
culoare verde, provin din atelierul de la Tibiscum. Locul descoperirii: necunoscut. Inv. :n:n. D - 0,5 - 0,9 cm; gr. 35 gr (total). Datează din
sec. II-IV e.n.
10. Bihor (judeţ). Şirag compus din 55 mărgele lucrate din pastă de
sticlă, poliedrice (hexagonale în secţiune), de culoare verde. Provin din
atelierul de la Tibiscum. Inv. 3103. Greutate totală - 32 gr. Dateată din
sC'c. III-IV e.n.
11. Bihor (judeţ). Şirag compus din 17 mărgele de diferite mărimi şi
culori. Au forma de butoiaş, cilindrice şi sînt lucrate din pastă de sticlă,
os şi chihlimbar. Locul descoperirii: necunoscut. O singură mărgea (galbenă de culoare verde cu fîşii galbene aplicate) provine de la Tibiscum.
Restul provin dintr-un atelier necunoscut. Inv. 6770. Greutatea totală
15 gr. Este singurul şirag de mărgele din această serie în care a fost înşirat şi un pandantiv, un dinte de animal. Locul descoperirii: necunoscut. Datează din sec. III-IV e.n.
12. Bihor (judeţ). Şirag compus din 7 mărgele globulare de culoare
\·erele-vişinie, lucrate din pastă de sticlă în atelierul de la Tibiscum. Locul descoperirii: necunoscut. Inv. 3121. D - 0,6 cm. Datează din sec. III13. Bihor (judeţ). Şirag compus din 21 mărgele globulare de culoare
verde, albastră, maronie, lucrate din pastă de sticlă în atelierul de la
Tibiscum. Locul descoperirii: necunoscut. Inv. 3095; D - O, 7/0,8 cm.
Datează din sec. II-IV e.n.
14. Bihor (judeţ). Şirag de mărgele sferoidale lucrate din argilă caolinizată (porţelan ! ?) de culoarea albă. Locul descoperirii: Pusta Komăsd.
Inv. 3120; D - 0,7/0,8 cm. Datează din sec. II-IV e.n. Două mărgele sînt
tipice pentru atelierul de la Tibiscum. Restul provin dintr-un atelier necunoscut.
15. Bihor (judeţ). Şirag compus din 9 mărgele, sferoidale şi poliedrice
de culoare albă. Sînt lucrate din agrilă cu caolin (porţelan). Locul descoperirii: necunoscut. Provin dintr-un atelier necunoscut. O singură măr
gea globulară albă provine din atelierul de la Tibiscum. Inv. 3 108; D -0,8-1,5 cm; gr. totală 14 gr.
16. Bihor (judeţ). Şirag compus din 10 mărgele lucrate din pastă
albă (argilă cu caolin, porţelan!). Provin dintr-un atelier necunoscut. Inv.
5•
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3 106, D - 0,6 cm. Greutatea totală (> gr. Locul dcscop<:ririi: nccunosC"ut.
din sec. IV c.n.
17. Bihor (judeţ). Şirag compus din 17 mărgele' poliedrice şi cilindrice de culoare alb, cărămizie, verzuie sau neagr{1. Provin dintr-un atelier necunoscut. Locul descoperirii: necunoscut. 111\·. 3 107; D - 0,:30,8 cm; Datează din sec. III-IV c.n.
18. Bihor (judeţ). Şirag compus din -H mărgele ele formă bitronconică (unele mici altele mari). Au fost lucrate din argilă cu caolin de culoare albă (cu finisare neglijentă). Locul descoperirii: necunoscut. Im·.
3 109; D - 0,7 cm; greutatea total5 - 43 gr. Datează clin sec. III-IV c.n.
19. Bihor (judeţ). Şirag (?) compus din 3 mărgele (probabil au fost
mai multe la descoperire), lucrate din argilă cu c;:wlin (porţelan ! ?) de culoare albă, în formă de butoiaş. Locul descoperirii: necunoscut. Inv. 3105;
D - 1-1,5 cm. Datează din sec. III-IV e.n.?
20. Bihor (judeţ). Şirag compus din 35 mărgele în formă de stea au
patru colţuri, de culoare verzuie. Sînt lucrate din argilă cu caolin şi vopsite cu verde (oxid de cupru?) Locul descoperiri: Pusta Komosd. Inv.
3124; greutatea totală 8 gr. Datează din sec. II-IV e.n.
21. Crişana (provincie) Şirag compus din 100 de mărgele de forma paralelipipedică de culoare roşie. Locul descoperirii: necunoscut. Inv. 3110.
Datează din sec. III-IV e.n. Provine dintr-un atelier necunoscut încă.
22. Tărian, corn. Girişul de Criş, j. Bihor. Şirag alcătuit din 2-11 măr
gele din carneol şi pastă de sticlă. Dintre cele 241 următoarele provin din
atelierul de la Tibiscum: 44 mărgele prismatice din carneol: 40 mărgele
globulare de culoare roşie-vişinie şi 82 mărgele prismatice de culoare albastru-cobalt. Provin dintr-un atelier necunoscut următoarele: 17 mărgele
negre prismatice, 13 mărgele paralelipipedice negre, 1 roşie vişinie cilindrică şi 4 mărgele paralelipipedice de culoare roşie-vişinie. Locul descoperirii: Dîmbul lui Ciordaş, M-4. Inv. 4 091, D-0,5-1 cm; gr 12-1 gr
(total). Datează din sec. IV e.n.
23. Tărian, corn. Girişul de Criş, j. Bihor. Şirag alcătuit din 1-10 măr
gele din pastă de sticlă de formă cilindrică sferoidală, poliedrice, unele
faţetate, de diferite culori (verzi, cafenii, cărămizii, albastre şi gălbui). Provin dintr-un atelier necunoscut. Locul descoperirii: Dîmbul lui Ciordaşu,.
Inv. 4 081; D-0,3-0,6 cm; gr-22 gr (total). Datează din sec. IV (111IV e.n.)
24. Tărian, corn. Girişul de Criş, j. Bihor. Şirag compus din 22 măr
gele ele chihlimbar, discoidale. Locul descoperirii: Dîmbul lui Ciorda:,
M-1. Inv. 4 122. Provin dintr-un atelier necunoscut. Datează din
sec. V. e.n.
25. Valea lui Mihai, j. Bihor. Şirag compus din 93 mărgele lucrate
din pastă de sticlă, globulare, de culoare aurie. Provin dintr-un atelier
Datează

147
Cf. N. Chidio~an, D. Jgnat, Cimitirul celtic de la Tăria11, in
1972, p. 55:1, n. 1.
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necunoscut. Locul descoperirii: Terenul lui Crişan, M-2/Hl3G, descoperite
în conexiune cu un cercel şi o cataramă de epocă. Inv. 1 255; D-0,4 cm.
Datează din sec. V e.n.
Epoca veche

românească

I. Chişineu Criş, j. Arad. Şirag alcătuit din 17 mărgele de formă
lelipip~dică ~i quasicilindrică, dintre care 14 sînt de culoare albă şi

para3 albastre. Provin dintr-un atelier necunoscut. Locul descoperirii: Necunoscut.
Provin, probabil dintr-un mormînt (se păstrează împreună cu doi cercC'i
de bronz. Inv. 4 090). Inv. 4 093. Datează din sec. VI/VII e.n.
2. Şimand, j. Arad. Şirag compus din 20 de mărgele de sticlă, 19 discoidale de culoare neagră şi una mare poligonală, de culoare verde. Provin
dintr-un atelier necunoscut. Locul descoperirii: Grozdoaia M-2. lnY.
3 185. Datează din sec. VII e.n.
Epoca

bizantină

I. Cauaceu, j. Bihor. Şirag compus din 19 mărgele de sticlă şi argilă
cu caolin (?), de culoare roşie şi respectiv albă. Provin dintr-un atelier
necunoscut. Locul descoperirii: necunoscut. Inv. 3 023; D-0,5 cm. Datează
din sec. XI e.n.
2. Curtuiuşeni, j. Bihor. Şirag compus din 18 mărgele, 16 mici globulare de culoare verde şi două perle din cuarţ transparent făţuit. Provin
dintr-un atelier necunoscut. Locul descoperirii: Dealul Mănăstirii: Inv.
2 307. Datează din feudalismul timpuriu (?).
3. Oradea, j. Bihor, Şirag alcătuit din 30 mărgele globulare şi cilindrice, din care 29 sînt mici şi una mai mare. Provin dintr-un atelier necunoscut. Locul descoperirii: Gheţărie, M-5 (împreună cu Inv. 4 186, 4 211).
Inv. 4 181; D-0,2 cm; cca mare D-0,7 cm. Datează din sec. X e.n.
4. Tărian, corn. Girişul de Criş, j. Bihor. Şirag alcătuit din 14 măr
gele globulare lucrate din sticlă de culoare roşie, verde, albă. Provin dintr-un atelier necunoscut. Locul descoperirii: Dimbul lui Ciordaş, M-11.
Inv. 4 132. Datează din sec. XI.
5. Bihor (judeţ)? Şirag lucrat din 207 mărgele din pastă de sticlă de
culoare verde, albă, gălbuie, mici de formă globulară. Provin dintr-un
atelier necunoscut. Locul descoperirii: necunoscut. Inv. 6 410 (e un număr
ce pare nereal! în Reg. inv. la nr. 6 410 sînt înregistraţi pinteni de paradă).
D-0,4 cm. Datează din feudalismul timpuriu.
D. MARGELE

Mărgeaua e o podoabă în formă de boabă mică de sticlă, de piatră,
din altC' matC'riale, de forme şi culori diferite (înşirate pe aţă sau cusute
https://biblioteca-digitala.ro
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I. ('Iii, ,·1,111. llt1~111;1•_;, j. /\mel. Mt1rJ(«•;1 din pastt, dl' ~;tidt,, ci,· 1·1d11an·
:tlh:1'.;lr;1 1·11 „ol'lii" 1:,illw11i, ele• tipul (n<'lii de· pt111n). l 1 r11vi1w di1itr-1111 alc•<'<'late• da<'il',I
lic•r 111•1·111111'.;1"111. I ,0<·1tl d<·s1·11pc•ririi: ( :11rc·ţ1il Nc•gril11r
l11v. lilili 1)-- ll,7 "m; w (l,11 gr. D11t<•azi1 clin Sl'C'. I î.t'.n. • -- I c-.11.
2. 1/.C'l'it11/11/ Noii, j. /\rnd. M(1rJ!<'a din pastr1 rl<· sl.id;'1 cl1· <'llloan• d1r.'1111i:1.ic•, 1'11 1ll'lii 1~allw1ii ('li „iris1tl"d«· ,·11loar1• IH'llgrr,, ele· t.ip11l ()('/,; ,,,.
1•r11vi1l<' di11lr-1111 ,lll'li<·r IH'<·111ir1s1·11I. l,111·1tl dl's1·11p<·ririi: ;1i-w:1.,11'<':t dad<'a.
l11v. !I :1-1-1; I) 2,1 <'ITI; gr -:i gr. Dat1·azt1 din Sl'<'. 1 <'.ll.
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1°:1mrn rmnnnll

I. /li/,or (.jwl<'t} Do11r, mr,r,.!('11• î11 f11rmC'1 d1• 1>11(11i, al1111git.<· l11<Tat1· din
,1r1~ilt1, dl' <·tiloar1• allit1. l,01·111 d1•s1·11pt•ririi: l 1 11sta Kiimii~al. 111v. :112:1.
I> -0,7 "m; gr :1 gr (amî11clo11t1). l>at.1•azt1 clin s<'<'. III 1•.11.
2. /lil,or (j1ul«•ţ). Mt,rg<•a di11 pw-M, ci<' st.kit, ci,, 1·11l11art' r11~i<· vi~ini<·,
ci«· fnrmt1 gl11l>11lart1. I ,0<·11I d(•s<·op1•ririi: 111•c·u11os1·11I. 111v. :1 I O:!; J) --0,7 nn;
,~r-0,!i gr. Dall'azt1 clin s1•<·. IJ /111 l'.11.
:1. Hiho,· (j111l1•ţ), Tr<•i mr11w·l1• din pastr1 d<• stidt1 --- 11na glol>11larr,
l.r1111sltl<'iclt,, 1111,1 l>ill'<lll('Ollil'tl d1• 1·1tloi11'(' Vl'rd1• ~i ii trl'iil dl' /l('('('a~i formr,,
clar ci«• <·1110111·1• ;dlit1. Lo<'III d1•s1·<1p<·ririi: 111•<·1t11osc·11t. J11v. 2 :1711/l>is. I) -1,2
-1,•I l'ITI. D11t1•azr1 di11 S('(', 11/111.
•I. ('c 11<'i, j, Timl~ (lî11gt1 ,Jirnli11li11). Do11t1 mt1rg1•lt· rni<'i clin pastt, ci,·
stidr1. l I11a rwagr1i 1·11 d1111gi dl• gl11z11rr1 :dl>;'i şi pal r11 pro('mi111•11~1· sim,•t ri<·P. /\. do11i1 1wo11.p·r, c·11 cl1111gi dl' glaz11rr, allit, pl'sh• c·an• s-a11 tras valuri
ci(• gluz11rr, VPl'clP. Lo<'III desc·opl'ririi: 111·<·111ws<·11I. lnv. 71i7. I)
- I <"m;
D 0,11 C'm (1111 fost d<•s<·opPril<• îrnpr<•1111t1 <·11 o 1>rr1\arr1 şi o l>art1 cil'
bronz). Dnt<•azr, di11 s<•c·. 111/IV l'.11.(?).
!i . .~'imunei, j. /\rad. 1Jrn1t1 mt1rg1•l1•, 1111a l'ili11clrid1 d1· 1·1do;1n· allir, ~i
u do1111 glol>11larr1 din st idt, ro~it•. I ,<H'III cl1•s1·<1J)l'ririi: ( ;ro:::<l0<1ir1
M I O.
lnv. ;) 072. 1)111!•ilzr1 clin S('(', II/III (',11.
1

Jr.pot·n ro11111110-hl:r.nntl111l

I. //ifwrr•<r, j. Bihor. IJ011t1 mr1rg1•ll', 1111a g;illH•11;'i cl1• form.'1 oval;, ~i
a clo11;1 glol>11larr1 dl' c·11loar<' 11ll>t1. Lo<'III d<'Sl'OJ)('ririi: c;rt1cli11a C:\l 1 -Baraj;
M-!i (1!1111), d1• l11h11m11\i1•. J11v. 11 227. D111.<'11zt1 di11 s1•t·. IV/V ('.11.
2. Hi/1<11·,•11 (j11cl1,ţ). Mt1rg1•11 cil' l'hihlirnhar. Lo<'lli cl1•srnp1•ririi: 111•c·111111s<·11t. I) --:! <'m; gr li gr. Datt•azr, di11 s<•c·. 1V t'.11. lnv. :1 0!17.
:1. Uuloşp,•t.1·,•11, j. Bihor. M,irg1•a d1• 1·;il<'1'do11iu?, quasipar,d1•lipip1•dil't1
('li ('0l\lll'ih• rr1\11lt(• ! I.O('III dt'S('llfJ('l'lril: l'i1d11n•11 l•'rat<•r (M'!). I11v. I l!ili L--1,2 1'111; 1--0,!1 ('111, Dal<•nzr, di11 St'('. IV (',11.'t
0
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4. Galoşpetreu, j. Bihor. Mărgea globulară de sticlă ele culoare albasLocul descoperirii: Pădurea Frater (M?) Inv. 1 258. D-0,5 cm. Datează din sec. IV e.n.?
5. Valea lui Mihai, j. Bihor. Trei mărgele de sticlă mici (rămase ele la
un şirag?) de culoare albă, roşie şi verele, paralelipipedice. Locul descoperirii: necunoscut. Inv. 3 879. Datează din prefeudalism (sec. V-VI. e.n.)?.
6. Valea lui Mihai, j. Bihor. Mărgea de lut, sferoidală de culoare neagră. Locul descoperirii: Terenul lui Crişan (M?) Inv. 1 25-L D-1,6 cm. (A
fost descoperită împreună cu un pieptene) Inv. 1 254. Se datează din
sec. V-VI c.n.?
tră.

Epoca

bizantină

l. Bihareu, j. Bihor. Mărgea de sticlă globulară, albă, cu „rugină"
Locul descoperirii: Cărămidărie - Cimitir? Inv. 3 208; D-0,4 cm.
Datează din sec. XI-XIII.
2. Biharea, j. Bihor. Fragment de mărgea de sticlă, alburie, de formă
cilindrică. Locul descoperirii: Cărămidărie Cimitir. Inv. 3 229; L0,7cm. Datează din sec. XI-XIII.
3. Biharea, j. Bihor. Fragment de mărgea de sticlă de formă cilindrică. Locul descoperirii: Cărămidărie Cimitir. Inv. 3228; L - 0,7 cm.
Datează din sec. XI-XIII.
neagră.

E. PERLE

Perla este piatra

preţioasă,

aproximativ

sferică,

de culoare

albă,

lu-

cioasă şi strălucitoare, produsă de anumite scoici pe pereţii cochiliei. în
româneşte se mai numeşte şi mărgăritar. Termenul de perlă (Perle-n în
1. germană, însemnînd perlă, mărgăritar, mărgea de sticlă) este în limba
română

un cuvînt de origine franceză 14 n (fr. perle). Termenul s-a extins
asupra întregii game de mărgele în unele limbi (de aici Paste-perlen, Glasperlen în germană şi perles de verre în 1. franceză). Aici îl folosim în sensul de mărgea mare (de piatră, sticlă, os, lut) folosită singură, nu în şira
guri. Termenul de mărgăritar, folosit, de asemenea, în limba română, este
de origine latină (Lat. margarita-ae), însemnînd perlă (cf. margaritiferera, -erum - cu mărgăritare, care produce perle, mărgăritare)
Epoca

romană

l. Biharea, j. Bihor. Perlă de culoare albă lucrată probabil din tuf
vulcanic ?, de formă globulară ornamentată cu 21 caneluri longitudinale
(paralele cu gaura pentru sfoară). Inv. 9984; D-1,5 cm; gr. 3 gr. Datează
din sec. I/III e.n. Este de tipul aşa numitelor perle-melon (Melonenperlen)150. Sînt perle de tip roman 151 (romische Rippen-oder Melonen-perlen).
Locul descoperirii: Grădina CAP-Baraj-Necropola dacică?
149

DLRM, p. 606, s.v ..
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2. Bihor (judeţ). Perlă de sticlă ele culoare neagră, de formă cilindri61,
cu nervuri transversale, paralele cu gaura pentru sfoară. Locul descoperirii: necunoscut. Inv. 3 100; D-1,5 cm; L-1,9 cm. Datează ·din sec. I/II
e.n. Este de tipul Melonenperle.
3. Bihor (judeţ) Perlă de sticlă de culoare neagră, sferoidală, cu suprafaţa brazdată de nervuri adînci longitudinale. Locul descoperirii: necunoscut. Este de tipul Melonenperlc. Inv. 3 126; D-2 cm. Datează din sec.
I/II e.n. - III e.n. (?).
4. Bihor (judeţ). Patru perle în formă de butoi, tăiate şi şlefuite din
calcar? Locul descoperirii: necunoscut. Inv. 3 094; D-3 cm; 95 gr (toate).
Datează din epoca romană?
5. Oradea, j. Bihor. Perlă din pastă ele sticlă de culoare albastră (cobalt?), sferoidală ornamentată cu caneluri longitudinale. Este de tipul
Melonenperle. Locul descoperirii: Fabrica de Cărămidă Guttmann. In\·.
3 125; D-1,4 cm. Datează din sec. I/II-III e.n.
6. Şimand, j. Arad. Perle sferoidale de calcedon (2 buc.) cu gaură
pentru sfoară. Locul descoperirii; Grozdoaia/1961. Inv. 3 148; D-2,5 cm;
D-2,4 cm. Datează din sec. II e.n. E de remarcat că aceste perle de calcedon au fost descoperite mai ales în cimitirele sarmatice (sec. II-III/V t'.n.),
în nord-vestul Daciei. Trebuie însă să subliniem că viaţa acestor perle ele
caîcedon e lungă, fie prin refolosire, fie prin menţinerea sau reluarea meş
teşugului tăierii şi şlefuirii calcedoniului 152 •
7. Şimand, j. Arad. Perlă de sticlă bitronconică de culoare neagrf1verzul cu „intarsii" albe-argintii şi mov. Locul descoperirii: Grozdoaia,
M-11/Hl62. Inv. 5 071; D-3 cm; L-3,5 cm. Datează din sec. II/III e.n.
8. Şimand, j. Arad. Perlă din pastă argiloasă, de culoare cărămizif',
bitronconică. Locul descoperirii: Grozdoaia / 1961. Inv. 3 157; L-3,5 cm.
Datează din sec. II/III e.n.
9. Şimand, j. Arad. Perlă de calcar (?) de culoare albă, bitronconică
(din argilă cu caolin?). Locul descoperirii: Grozdoaia, 1961. Inv. 3 172;
L-2,6 cm. Datează din sec. III e.n.
10. Şimand, j. Arad. Perle (3 buc.) de chihlimbar, discoidale. Locul
descoperirii. Grozdoaia; M-5/1961. Inv. 3 187; D-1,8 cm; D-1,9 cm;
D-2 cm. Datează din sec. II/III e.n.
150

H. Born, Material uncl Herstellunr,stcclrnik antiker l\lelonenperlen, în
Jarhbuck des Romisch-Germanischen Ze11tralmuseums Mainz, 22. Jargang, 1975,
Mainz, 1977, Festschrift Hans-Jiirgen Hundt, p. 13-cl-140.
151
Cf. N. Gudea, I. Bajusz, Mărgele romane la Porolissum (I). în .lcta MP,
VI, 1982, p. 23-38, p. 25: ,,La Porolissum a existat probabil un atelier care fabrica mărgele din sticlă si un altul unde se şlefuiau piese de piatră". Lucrarea
lui W.G.N. vem der Sleen, A handbook to beads, Liege, 1973, nu ne-a fost accesibilă.
152

Pentru existenţa şi folosirea acestor perle de calcedoniu cf. V. Hruby, Dos
Siedlungs-zentrurn Stare Mcsto, fa, f.l. (Biblioteca MTC, 19 178),

Grussmăhrische

fig. 20: Halsband aus Glasskoralle und Muscheschale in der Mitte.
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11. Tăriun, j. Bihor. Perle (2 buc) de calcedoniu, sferoidale. Locul
descoperirii: Dîmbul lui Ciordaş / M-5. Inv. 4 092; D-1,9/2 cm. Datează
din sec. II e.n.
12. Tărian, j. Bihor. Perlă de calcedoniu, discoidală, cu orificiul descentrat. Locul descoperirii: Dîmbul lui Ciorda~. Inv. 4 161; D-1,8 cm.
Datează din sec. II/III e.n.
13. Tărian, j. Bihor. Perlă? de lut ars, bitronconică, cu cele două părţi
inegale (cea superioară e mai înaltă). Locul descoperirii: Dîmbul lui Ciordaş M-4 Inv. 4 123; D-4 cm gr 30 gr.
14. Zerindul Nou, j. Arad. Perlă? de lut arş, sferoidală. Locul descoperirii: Popfoldje. Inv. 4 471; D-2,5 cm; gr 5 gr. Datează din sec. I/II e.n.?
Epoca

romano-bizantină

1. Biharec1, j. Bihor. Perlă? de lut ars, lucrată din pastă fină, neagră,
cu linii în val. Locul descoperirii: Grădina CAP-Baraj. Inv.
10 126; D-:3,2 cm. Datează din sec. V /VI? e.n.
2. Biharec,, j. Bihor. Perlă? de lut bitronconică. Locul descoperirii:
Gr[1dina CAP-Baraj. Inv. 11 230; D-2 cm; I-1,5 cm. Datează probabil
din sec. IV e.n.?
3. Biharea, j. Bihor. Perlă? de lut ars, bitronconică. Locul descoperirii:
Grădina CAP-Baraj. Inv. 11 241; D-2,6 cm; I-1,4 cm. Datează din sec.
VI e.n.?
4. Biharea, j. Bihor. Perlă? de lut ars de culoare cafenie, bitronconică.
Locul descoperirii: Grădina CAP-Baraj. Inv. 10 088; D-3 cm I-1,5 cm.
Datează din sec. V /VI e.n.?
5. Biharea, j. Bihor. Perlă? de lut ars, bitronconică, cu partea superioară mult alungită. Locul descoperirii: Grădina CAP-Baraj. Inv. 11 004/
bis; D-3,2 cm; I-2,3 cm. Datează din sec. IV-V e.n.?
6. Bi ha rea, j. Bihor. Perlă? de lut ars, bi tronconică, tăiată din perete
de vas (chiup?). Locul descoperirii: Grădina CAP-Baraj L-6. Inv. 11 233;
D-4 cm; I-2,5 cm. Datează din sec. VI e.n.
7. Biharec1, j. Bihor. Perlă? de lut ars, bitronconică, ornamentată în
zona bombării maxime cu caneluri. Locul descoperirii: Grădina CAP-Baraj. Inv. 11 232; D-4 cm; I-3 cm. Datează din sec. IV-V e.n.?
8. Biharea, j. Bihor. Perlă? de lut ars, sferoidală, ornamentată cu patru cercuri concentrice incizate. Locul descoperirii: Grădina CAP-Insulă.
Inv. 10 114; D-2,7 cm; I-2,5 cm. Datează din sec. V-VI e.n.?
9. Biharea, j. Bihor. Perlă? de lut ars, bitronconică (fragment). Locul descoperirii: Grădina CAP-Baraj. Inv. 11 234; D-3,5 cm; I-2,5 cm.
Datează din sec. VI e.n.
10. Biharea, j. Bihor. Perlă? bitronconică de lut ars, cu partea inferioară şi superioară concavă. Locul descoperirii: Grădina CAP-Baraj. Inv.
11 234; Inv. 11 241; A fost descoperită 1/2 în L-6 (1981) şi 1/2 în L-7
(1981). Datează din sec. VI e.n. N~ar fi exclus să fi fost antrenate în locuinţe (sec. IV-V e.n.?). D-3,6 cm; I-2 cm.
ornamentată
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11. Biharea, j. Bihor. Perlă? bitronconică de lut, modelată din pastă
Locul descoperirii: Grădina CAP-Baraj, sub vatra L-G/Hl81. Inv.
11 229; D-3,2 cm; I-2 cm. Datează din sec. IV-V e.n.
12. Biharea, j. Bihor. Perlă? bitronconică de lut ars, de culoare' m'agră. Locul descoperirii: Grădina CAP-Baraj. Inv. 9 100 D-2,:l cm. Datează din sec. V /VI e.n.?
13. Biharea, j. Bihor. Perlă? bitronconică de lut ars. Locul descoperirii: Grădina CAP-Baraj. Inv. 11 00-1; D-2,8 cm; I-1,5 cm. Datează din
sec. V-VI c.n.?
14. Biharea, j. Bihor. Perlă? bitronconică de lut ars. Locul descoperirii: Grădina CAP-Baraj. Inv. 10 536; D-2,7 cm; I-2 cm. Datează din
sec. V /VI e.n.?
15. Biharea, j. Bihor? bitronconică de lut ars. Locul descoperirii: Gră
dina CAP-Baraj. Inv. 10 088; D-3 cm. Prefeudală?
16. Bihor (judeţ). Perlă? de lut ars, cilindrică, de culoare cafenie, ornamentată cu proeminenţe şi adîncituri. Locul descoperirii: necunoscut.
Inv. 3 098; D-3 cm; I-2,5 cm. Prefeudală.
17. Bihor (judeţ). Perlă? mare din os, de culoare albă, în formă de
ou. Locul descoperirii: necunoscut. Inv. 3 111; D-5 cm; L-6,7 cm; gr
93 gr. Prefeudală.
18. Curtuiuşeni, j. Bihor, Perlă? bitronconică de lut ars, lucrată din
pastă fină, de culoare cafeniu roşcată. Locul descoperirii: Dealul mănăs
tirii. Inv. 2 305; D---.2,3 cm; I-1 cm. Prefeudală (sec. IV-V e.n.)?
19. Galoşpetreu, j. Bihor. Perlă? de lut ars, bi tronconică, modelată neglijent. Locul descoperirii: Pădurea Frater. Inv. 1 259; D-3,6 cm; I-3 cm
(Descoperită în M-?). Prefeudală (?).
20. Galoşpetreu, j. Bihor. Perlă? de lut ars, discoidală. Locul descoperirii: Pădurea Frater. Inv. 1 260; D-3,7 cm; I-1,9 cm. Prefeudală.
21. Galoşpetreu, j. Bihor. Perlă? de lut ars 153 de formă bitronconică
de culoare cărămizie. Locul descoperirii: Pădurea Frater. Inv. 1 261;
D-3,8 cm; I-2,3 om. Prefeudală?
22. Mişca, corn. Chişlaz, j. Bihor. Perlă din pastă de sticlă cilindrică,
uşor tronconică la cele două capete. Este de culoare neagră, glazurată, ornamentată la capete cu cercuri concentrice de culoare roşie. Intre ele s-a
tras o linie largă ondulată. Locul descoperirii: Fîntîna Sasului, 1977. Inv.
9 956; D-1,3 cm; L-3,5 cm.
fină.

Perlele? de lut ars (dacă nu cumva sînt prisnele pentru fus sau pentru
sau şi una şi alta) se pot grupa în următoarele tipuri:
Tipul A - discoidale (1 260).
Tipul B - sferoidale (10 114).
Tipul C - bi tronconice (2 315, 2 261, 1 259, 9 100, 10 336, 11 233).
C, - bitronconicc cu feţele modelate (11 234, 11 241, 11 229, 11 688).
C., - hitronconice mici cu feţele modelate (12 241, 11 230, 2 :105)
Tipul D - bi tronconice cu jumătăţile inegale (4 281, 3 180, 10 004).
I'.,:i

joacă
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23. Oradea, j. Bihor. Perlă din marmură (calcar) de formă bitronconică,
cu orificiul transversal pentru sfoară. Locul descoperirii: necunoscut. Inv.
4 242; D-2 cm; L-2,o cm; Prefeudală.
24. Porţi, corn. Marca, j. Sălaj. Perlă din pastă de sticlă de culoare
neagră, quasi cilindrică, cu capete u;;or tronconice. E ornamentată peste
glazura neagră cu cncuri concentrice la ambele capete şi între ek o
linie ondulată, de culoare galbenă. Locul descoperirii: Sub cetate/Hl73 154 •
Inv. 7 194; D-1,3 cm; L-3,2 cm; 5 gr. Datează din sec. IV /V e.n.
25. Şim,a.nd, j. Arad. Perlă? de lut ars, de formă bitronconică cu păr
ţile inegale. Locul descoperirii: Grozdoaia-Cimitirul sarmatic. Inv. 3 180;
D-4 cm; I-2,8 cm; Epoca romană (?)
26. Tărian, j. Bihor. Perlă? de lut ars, de formă bitronconică cu
părţile inegale (cea superioară mai înaltă). Locul descoperirii: Dîmbul lui
Ciordaş. Inv. 4 281; D-3 cm; I-2,8 cm. Prefeudală?
27. Sălacea, j. Bihor. Perlă? de lut ars, discoidală, neuniformă din
pastă de culoare cenuşie. Locul descoperirii: Dealul Vida (colecţia Andrassy?). Inv. 2 315; D-3,7 cm. Prefeudală? 133 •
Epoca veche

românească

I. Oradea, j. Bihor. Perlă? bitronconică de lut ars, cu orificiu transversal pentru sfora de prindere. Locul descoperirii: necunoscut. Inv. 4 2-12;
D-3,5 cm; L-2,8 cm; gr 15 gr. Datează din sec. VI-VII e.n. (?). Prefeudală.

Perle din pastă colorată (cu glazură) au mai fost descoperite la Poîn Moldova 156 şi în necropola romano-bizantină de la Callatis. 157
Un tip de perlă asemănătoare, dar nu identică, apare şi la Garvăn-Dino
geţiaL'8, în nivelul feudal timpuriu, ori ca o refolosire, ori ilustrînd menţinerea procedeului, eventual în atelierele bizantine. Este desigur o chestiune care nu poate fi rezolvată în rîndurile repertoriului de faţă. Perlele
de la Mişca ~i Porţi au analogii în necropola romano-bizantină de la Callatis.
ieneşti

F. PANDANTIVE

Pandantivul (Anhănger, -s) (pandantiv, breloc) este o bijuterie care
se poartă la gît, atîrnată de un lănţişor sau de o panglică (Fr. pendentif).
Se mai întrebuinţează şi numirea de medalion. 159
Descoperire D. Ignat, Muzeul Ţării Crişurilor Oradea.
In Rcg. inv. c datat cp. bronzului. Consultat colegul N. Chidioşan, ne-a asigurat că nu e din epoca bronzului (cultura Otomani etc.), ci e prefeudal, din mileniul I e.n.
156
R. Vulpe, Săpăturile de la Poieneşti din 1949, în Mat Arh., I, Bucureşti,
1953, fig. 364/4.
157
C. Preda, Callatis. Necropola romano-bizantină, Bucureşti, 1980, pl. XXVI/
M-329.
158
Gh. Ştefan, I. Barnea, B. Mitrea, E. Comşa şi colab., Şantierul Garvăn
Dinogeţia, în SCIV, III, Bucuresti, 1952, p. 385, fig. 26.
159 DLRM, p. 580, s.v.
.
154
1
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1. Bihor (judeţ). Piesă de bronz cu capul modelat şi corpul în formă
de balama cu nit (pandantiv, limbă de curea?). Locul descoperirii: m•cunoscut. Inv. 4 180; L-5,1 cm; 1-0,5 cm. Epoca romană (sec. II-III
c>.n.?).
Epoca

romano-bizantină

1. Oradea, j. Bihor. Clopoţel
tiţă patrulateră masivă şi gaură

(pand,mtiv?) de bronz, sferoidal, cu torde prindere. Locul descoperirii: Pusta.
Micska. Inv. 11 437; D-4,3 cm; gr-45 gr.
2. Suplacu de Barcău, j. Bihor. Pandantiv de argint, romboidal, neuniform, prevăzut cu urechiuşe pentru prindere. E lucrat prin batere.
Locul descoperirii: hotarul satului (provine din colecţia Salanki). Inv. - ;
1-2, 7 cm; 1-2,8 cm. Datează din sec. IV-V e.n.?
3. Târian, j. Bihor. Pandantiv romboidal de argint. Este atîrnat de o
,·0rigă de argint. Nu este exclus să fie cercel. Locul descoperirii: Dîmbul
lui Ciordaş, M-4/1967. Inv. 4 120; D-3,9 cm; 1-1,9 cm. Datează din
sec. IV c.n.'?
Epoca veche

1.

românească

Curtuiuşeni,

j. Bihor. Pandantiv de plumb (frg.), de

formă

semi-

lunară (lunulă). A fost obţinut prin turnare. E ornamentat cu bobiţe de
tip «filigran fals ►► pe margini. Are capul trilobat. Locul descoperirii: Dea-

lul mănăstirii - M-?. Inv. 2 308. Din acelaşi loc au mai fost salvate şi
2 mărgele? de plumb, paralelipipedice, cruciforme în secţiune, cu gaurfl
în centru pentru aţă (sfoară). N-ar fi exclus să fi constituit împreună un
şirag de mărgele pe care în partea centrală se afla pandantivul? Pandantivul de factură bizantină? se datează în sec. IX-X e.n. 160 •
2. Oradea, j. Bihor, Pandantiv de bronz (fragment) de formă semilunară (lunulă), cu urechiuşe pentru prindere. Este decorat cu două şiruri
de globule (granule de tip filigran fals) şi jos păstrîndu-se o mică parte
dintr-un ornament ajurat (?). Locul descoperirii: Salca? hw. 3 052; L-2,8 cm; 1-2,1 cm; gs-1,5 mm. Pare a fi, de asemenea, de factură bizantină. Are analogii în descoperirile din vremea statului Moraviei mari.
Date>ază din sec. IX-X (?).
3. Oradea, j. Bihor. Pandantiv globular (Knopf), în formă de „zurgălău" (piriform), cu o mică toartă de prindere. Part0a inferioară e despărţită în patru, fiecare sfert fiind cu linii oblice paralele. Locul descoperirii: Salca. Inv. 251; I-2,8 cm; Datează din sec. IX-X?
i,;u M.
Comşa,
L'influence romaine provinciale sur la cil'ilisation slat•e a
l'epque ele la formation des etats, în Homanoslavica, XVI, Bucureşti, 1968, p. H7-l(i0, fig. li/II.
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77

bizantină

1. Oradea, j. Bihor. Pandantiv? constînd dintr-un mic rondel lucrat
din iasp, cu gaură la mijloc. Pare a fi fost folosit ca pandantiv. Locul
descoperirii: Salca (provine din colecţia Philippi). Inv. 10 109; D-1,4 cm.
Datează din sec. XI-XII?
2. Tărian, j. Bihor. Pandantiv făcut dintr-o monedă maghiară din
sec. XI. Locul descoperirii: Dîmbul lui Ciordaş M-11. I1n-. 4 133; D1,G cm. Datează clin sec. XI.
PODOABE PENTRU

BRAŢE

A. BRAŢARI
Brăţara

(Armband-Armbi:inder) e o podoabă în formă de veriga
din metal preţios sau din alt material şi purtată de femei (şi
bărbaţi, uneori), la încheietura mîinii sau pc braţ. În limba română cuvîntul e de origine latină (Lat. brachiale)u".
făcută

Epoca

romană

1. Şimand, j. Arad. Brăţară de
desfăcute şi uşor lăţite şi zimţate
Descoperire întîmplătoare. Inv. 3

bronz, rotumlă în secţiune, cu capetele
la vîrf. Locul descoperirii: Grozdoaia.
1.J:1; D-6,1 cm. Datează din sec. II

t'.n ..?

2. Şimand, j. Arad. Brăţară de bronz, lucrată din bară de bronz, rotundă în secţiune. Are capetele retezate şi desfăcute, uşor îngroşate şi
faţetate. Locul descoperirii: Grozdoaia Cimitirul sarmatic. Inv. 3 154;
D - 7,8 cm. Datează din sec. II-III e.n.
Epoca

romano-bizantină

1. Bihor (judeţ) Brăţară ? mică din argint (metal alb), are un capăt
iar la fragmentul păstrat a fost prevăzută cu un manşon de prinfie cercel? Locul descoperirii: necunoscut. Inv. 3459; D - 4,3 cm.
Datează din sec. IV-V e.n.?
2. Tărian, j. Bihor. Brăţară? Sirmă de argint îndoită în semicerc, cu
capetele lăţite şi perforate (un fel de cheotori?). Locul descoperirii: Dîmbul lui Ciordaş. M-4/1967. Inv. 4 117; D 5,2 cm. Datează din sec.
IV e.n.
3. Tărian, j. Bihor, Brăţară? Sîrmă de argint îndoită în semicerc, cu
capetele lăţite şi perforate, un fel de cheotori, (mai mare, dar- asemănă
toare cu 4117 Supra). Locul descoperirii: Dîmbul lui Ciordaş, M-4/1967.
Inv. 4118; D - 9,6 cm. Datează din sec. IV e.n.

îngroşat,
dere. Să

lGI

DLHM, p. !J2, s.v.
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4. Tăria11, j. Bihor. Brăţară? de argint de tipul cu inel şi cirlig, c·u
capetele înfăşurate pc bare şi două mărgele de carneol. Locul descoperirii:
Dîmbul lui Ciordaş. Inv. 4 111; D - 4,8 cm; gr. - !) gr. Datează din sPc.
IV e.n.
Epoca

bizantină

1. Biharca, j. Bihor, Brăţară (Bronzearmring), lucrată din bară romîn secţiune, cu capetele uşor îngroşate. E deformată în vechime.
Locul descoperirii: Grădina C.A.P. - Baraj. Inv. 10014; D - 11.5 cm;
gs - 0,2 cm. Datează din sec. IX/X e.n. 162
2. Biharea, j. Bihor. Brăţară lucrată din bară lată de bronz (dreptunghiulară în secţiune) cu capetele lăţite într-un fel de peduncul lung şi
vîrfurile uşor îngroşate. Locul descoperirii: albia pîrîului Ceşmeu. Inv
1892; D - 6,7 cm; 1 - 0,8 cm; gs. - 0,3 cm. Parc a fi de tip Keszthely1Gza refolosi tă?)
3. Bihor (judeţ). Brăţară? cu capetele puternic petrecute, dind impresia unei brăţări în spirală. E lucrată din bară şi are un capăt ascuţit (celă
lalt c rupt). Locul descoperirii: necunoscut. Inv. 2359; D - 5,2 cm. Datează din feudalismul timpuriu?
4. Bihor (judeţ) Brăţară lucrată din bară de bronz rotundă în secţiune, cu capetele lăţite şi ornamentate cu patru grupuri de triunghiuri
afrontate, obţinute prin incizare. Locul descoperirii: necunoscut.
Inv.
2307/1 (un număr vechi pe capăt indică 767); D - 6,5 cm; gs - 3,5 mm;
la capăt gs - 1,1 mm. Datează din sec. XI-XII ?
5. Bihor (judeţ). Fragmente (10 buc.) dintr-o brăţară de bronz împletită din trei fire. Locul descoperirii: necunoscut. Inv. 3830. Se datează
în sec. XI-XII ?
6. Bihor (judeţ). Fragment de brăţară din bronz din care s-a mai păs
trat numai un capăt, lăţit, ornamentat cu motive florale. Locul descoperirii: necunoscut. Inv. 3196. Se datează în sec. XI-XII ?
7. Bihor (judeţ). Brăţară de argint lucrată din bază ovală în secţiune,
cu capetele uşor lăţite. Locul descoperirii: necunoscut. Inv. 2 362; D 7,5 cm, X 5,5 cm, gs 2,5 mm. Se datează cu probabilitate, în feudalismul
timpuriu?
8. Bihor (judeţ) Brăţară lucrată din patru spire de sîrmă răsucite, la
capăt se termină cu inel şi cîrlig pentru prindere (tipul cu cheotoare). Locul descoperirii: necunoscut. Inv. 3 769; D 6 cm. Datează din sec.
XI-XII.
9. Beliu, j. Arad. Brăţară de argint, de tipul cu prindere prin „şaibă".
Capătul mai subţire intră într-o şaibă. Capătul brăţării are pe bară o nodozitate iar şaiba e ornamentată cu protomă de şarpe. Locul descoperirii:
hotarul satului, unde a fost descoperită împreună cu un tezaur de monede
(sc>c. XII-XIII), care permit şi datarea brăţării dacă nu e o asociere mecaboidală

16

~a

162

cf. V. Lipp, A Keszthelyi Sirmezok, Budapesta, 1884, fig. 352, 354, 358
Catalogul Comori de artă românească, Bucureşti, 1980, p. XL VIII, n. 384.
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tipul pare mai vechi. Acest tip de brăţară „cu saibă" mai apare întrun singur caz cunoscut de noi, in Bihor, într-un loc necunoscut (V. 3 459
supra).
IO. Bihor (judeţ) Brăţară din bronz, aurit, turnat. Locul descoperirii:
necunoscut. Inv. 8 732; D - 7,6 cm. Datează din sec. XII-XIII.
11. Cauaceu, corn. Biharca, j. Bihor. Brăţară lucrată dintr-o bară de
bronz, rombică în secţiune, cu capetele desfăcute, tăiate şi uşor ascuţite.
Locul descoperirii: hotarul satului, cimitir feudal timpuriu. Inv. 3 026;
D - 6,5 cm; gs - 0,6 cm. Datează din sec. XI.
12. Cauaceu, j. Bihor. Bară de bronz (fragment) provenind de la o
brăţară. Locul descoperirii: hotarul satului, Cimitirul feudal timpuriu (?)
Inv. 3 OJ6; L - 4,5 cm; gs 2,5 cm. Datare: sec. XI
13. Cauaceu, j. Bihor. Brăţară lucrată din bară de bronz, rombică în
secţiune cu capetele desfăcute, tăiate şi uşor ascuţite. Locul descoperirii:
hotarul satului, cimitirul feudal timpuriu. Inv 3 005; D - 7,2 cm; gs 7 mm. Datează din sec. XI.
14. Cauaceu, j. Bihor. Brăţară lucrată din bară de bronz, rombică în
secţiune, cu capetele desfăcute, tăiate şi uşor ascuţite. Locul descoperirii:
hotarul satului, cimitirul feudal timpuriu. Inv. 3 006; D - 7 cm; gs 0,7 cm. Datează din sec. XI.
15. Cauaceu, j. Bihor. Brăţară lucrată din bară torsionată, are capetele
împreunate şi terminate cu două protome de animal (şarpe). Locul descoperirii: hotarul satului, cimitirul feudal timpuriu. Inv. 3 015; D - 7,1 cm;
gs 0,5 cm. Datează din sec. XI.
16. Cauaceu, j. Bihor. Brăţară (Armring) rigidă, lucrată din bară de
bronz rombică în secţiune, cu capetele desfăcute, tăiate şi uşor ascuţite.
Locul descoperirii: hotarul satului - cimitirul feudal timpuriu. Inv. 2 309;
D - 8,3 cm; gs 0,7 cm. Datează din sec. XI.
17. Oradea, j. Bihor. Brăţară lucrată din bară de bronz, rombică în
secţiune, cu capetele desfăcute. Locul descoperirii: necunoscut. Inv. 3 050;
D - 7,3 cm; gs 5 mm. Datează din sec XI.
18. Oradea, j. Bihor. Brăţară lucrată din bară de bronz, rombică în
secţiune, cu capetele desfăcute, tăiate şi u~or subţiate. Locul descoperirii:
necunoscut. Inv. 3 041; D - 7,8 cm; gs O, 7 cm. Datează din sec. XI.
19. Oradea, j. Bihor. Brăţară lucrată din bandă lată de bronz, cu capetele lăţite. E ornamentată cu cercuri concentrice obţinute prin batere
(Kerbschnitt). Locul descoperirii: necunoscut. Inv. 3 039; D - 6,9 cm;
1-1,1 cm; gs - 0,1 cm. Datează din sec. XI e.n.
20. Oradea, j. Bihor. Brăţară rigidă, lucrată din bară de bronz rombică în secţiune (prin purtare, în vechime, muchiile s-au tocit, apare
aproape rotundă acum în secţiune). _Are capetele desfăcute şi uşor subţiate. Inv. 3 040. D 7 cm; gs 0,7 cm. Datează din sec. XI.
21. Salonta, j. Bihor. Brăţară de bronz lucrată din două sîrme de
bronz. Capetele sînt terminate amîndouă cu inel (tipul cu inel dublu). Locul descoperirii: Holumb, M - 1. Inv. 1 282; D - 5,6 cm; gs - 2,5 mm.
Dâtează din sec. X (?) sau XI.
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22. Tărian., j. Bihor. Două brăţări lucrate din tablă îngustă şi subde bronz. Au capetele desfăcute. Sînt deformate din vechime. Locul
descoperirii: Dîmbul lui Ciordaş. M - 28. A. D - 7 cm; B. D - 7 cm.
Datează din sec. XI. Inv. 4 173 (2 buc.).
23. Tărian, j. Bihor. Fragmente dintr-o brăţară lucrată din tablă îngustă şi subţire de bronz. Capetele au fost răsucite, formînd inele (tipul
cu inel dublu). Locul descoperirii: Dîmbul lui Ciordaş, M - 29; Inv. 4 184.
Datează din sec. XI.
24. Valea lui Mihai, j. Bihor. Brăţară (?) lucrată din sîrmă rotundă
în secţiune. Cu sistemul de închidere de tipul cu inel şi cîrlig, cu spira
prinsă pe bară (la capătul cu inel). Locul descoperirii: necunoscut Inv. 2 318;
D - 8,9 cm. Datează din feudalismul timpuriu (sec. XI-XIII ?).
25. Bihor (Comitat) ? Brăţară? sau pandantiv 16 :i? de sticlă (fragment).
Dup[l aspect pare a fi o brăţară de sticlă. Locul descoperirii: Buda Reszi
(azi R.P.U.). Provine din vechile colecţii şi a fost donată de arheologul
F. Homer. Inv. 251; L - 4,7 cm. Datarea: incertă.
26. Bihor (comitat). Brăţară din bară de bronz, rotundă în secţiune
cu capetele desfăcute şi rotunjite la vîrf. Locul descoperirii: Mezosas (azi
R.P.U.) dintr-un mormînt. Inv. 310; D - 7,6 cm. Datează probabil din sec.
XI-XIII.
27. Bihor (judeţ). Brăţară lucrată din bară de bronz (păstrată numai
fragmentar). Are capul lăţit şi ornamentat cu linii incizate în formă de
brăduţ. Locul descoperirii: necunoscut. Inv. 2 307/2 a (Inv. vechi 767);
D - 6,5 (partea păstrată): gs - 2,6 mm. Datează din feudalismul timpuriu?
In ilustrarea unei scheme tipologice ne vom folosi de planşele tipologice stabilite pe baza brăţărilor descoperite în necropola romano-bizantină de la Callatis. Desigur similitudinile pot fi discutate, certitudini urmînd să stabilească descoperirile şi cercetările viitoare. Se parc însă că
rolul atelierelor romano-bizantine şi apoi bizantine şi mai ales imitaţiile
după produsele lor, să joace un rol în explicarea prezenţei descoperirilor
asemănătoare din nord-vestul Daciei, respectiv a Daco-romanici. Faptul că
descoperirile de brăţări din Crişana acopăr mai ales epoca romano-bizantină şi bizantină ar putea fi explicat prin intensitatea legăturilor economice (şi nu numai) cu Imperiul rromano-bizantin şi bizantin. ,,Golul" aparent în descoperiri (sec. VII-IX) s-ar putea explica? prin întreruperea
acestor legături economice tradiţionale prin pătrunderea slavo-avară şi
apoi bulgară în sudul Dunării, în regiunile sud-est europene ale Imperiului romano-bizantin.
I. •>-Brăţări din sîrme de bronz răsucite« 164 : brăţările cu Nr. Inv. 3 769
(Bihor): 3 830 (Bihor); 1 282 (Salonta) - e tipul cu bara torsionată din
sî·rme de argint, cu inel şi cîrlig (uneori cu spire răsucite pe bară).
ţire

iGa Ibidem, p. XLIV. n. 329, piesa cu numărul Inv. 251: pandativ (bronz tur
nat) l'lc.; probabil e vorba de o piesă diferită. Pandativul e considerat a proveni de
la Oradea-Salca.
11 1
:
C. Preda, op. cit., pl. XVII.
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II. ►► Brăţări de bronz cu capetele petrecute şi înfăşurate« 165 : brilţara
cu nr. Inv. 2 318 (Valea lui Mihai, Bihor).
III. »Brăţări de bronz cu extremităţile în formă de capete de .~arpe
decorate cu cruci« 166 : brăţara cu Nr. Inv. 3 015 (Cauaceu). Are în schimb
capetele împreunate. Spre deosebire de cele de la Callatis care au capetele
desfăcute. Şi la Callatis unele exemplare sugerează crucea? prin ochii şi
botul şarpelui (ca în cazul celei ele la Cauaceu?). Acesta din urmă are bara
torsionată. In rest asemănările se apropie pînă la identitate ? ! .
IV. »Brăţări de bronz cu cnpetele ornamentate« 16 î: brăţările cu nr.
Inv. 3 039 (Oradea); 2 307/1 (Bihor); 3 106 (Bihor); 2 307/2 a (Bihor). Desigur ne Teferim la brăţările descoperite în M - 340 ele la Callatis, care
au capetele lăţite şi ornamentate cu cercuri concentrice şi incizii unghiulare.
V. »Brăţări de bronz cu capetele ornamentate şi tubulare« 168 : brăţă
rile cu Nr. Inv. 3 458 (Bihor) şi fă·ră număr de inventar - Muzeul din
Beliu (Beliu), cu . un cap simplu şi altul tubular, pentru prindere (tipul
numit de noi cu şaibă).
VI. »Brăţări de bronz simple, de os şi de sticlă« 16 ! 1 : brăţările de bronz
cu Nr. Inv. 310 (Bihor-comitat); 2 362 (Bihor); 10 014 (Biharea) ? 2 359
(Bihor) ? brăţară de bronz aurit cu corpul în torsadă (sau imitaţie de torsadă): Nr. inv. 8 732 (Oradea, Bihor), brăţara de sticlă Inv. Nr. 251 (Oradea, Bihor Comitat)? In nord-vestul României nu cunoaştem pînă în prezent nici o descoperire de brăţară de os.
VII. »Brăţări de tablă de bronz ornamentate« 1 i 0 : brăţările cu Nr.
Inv. 4 173 (Tărian) şi 4 148 (Tărian), în cazul nostru neornamentate.
Au fost delimitate şi trei tipuri noi, fără analogii la Callatis.
VIII. Brăţara rigidă, lucrată din bară romboidală de bronz: N. Inv.
3 040 (Oradea); 3 041 (Oradea); 3 050 (Oradea); 2 309 (Cauaceu); 3 006 (Cauaceu); 3 005 (Cauaceu); 3 025 (Cauaceu).
IX. Brăţara rigidă cu capetele pedunculare şi corpul ornamentat în
întregime: Nr. Inv. 1 892 (Biharea) 1 i 1, de tip Keszthely (?) ce par a fi mai
vechi.
X. Brăţară? de tipul cu „ochi" la ambele capete: Nr.Inv. 4 117 şi
4 118 (Tărian).
165

Iclem,
Idem,
167
Idem,
168
Iclem,
11
m Idem,
166

170

ibidem,
ibidem,
ibidem,
ibidem,
ibidem,

pl.
pl.
pl.
pl.
pl.
Idem, ibidem, pl.

XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.

171

Cf. J. Giesler, Untersuchungen zur Chrnnologie der Bijelo Brdo-Kultur,
în PZ, 56, 1, Berlin-New-York, 1981, pl. 2/7.
6 - Crisia '83
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PODOABE PENTRU DEGETE
B. INELE

Inelele (Fingcrringe) sînt mici cercuri de metal (uneori metal preţios,
pc care s-au încastrat pietre preţioase) ce sc poartă ca podoabă pe degete.
Inelul de logodnă este verigheta. Cuvîntul inel în limba română e de origine latină (Lat. Anellus) 172 . Verigheta (inel de metal preţios) simbolizează
lc>gătura dintre logodnici sau soţi (numele său derivă de la verigă). Verigă
fiind fiecare dintre inelele care alcătuiesc un lanţ. în limba română cu\·întul e de origine slavă (v. sl. veriga) 1 î 3 _
Epoca

romano-bizantină

1. Valea lui Mihai, j. Bihor. Inel de argint lucrat dintr-o bară subţire,
cu capetele petrecute. Locul descoperirii: necunoscut. Inv. 1 157; D 2,2 cm; gs - 2,3 mm. Prefeudal (?)
Epoca

bizantină

1. Biharea, j. Bihor. Inel gros de bronz cu capetele retezate şi desfă
cute. Locul descoperirii: Cărămidărie - Cimitir. Sec. XI-XIII. Inv. 3 220;
D - 2,7 cm; gs 3 mm. Se datează în sec. XI-XIII (?).
2. Biharea, j. Bihor. Inel (verigă) ? de fier, cu capetele retezate şi
desfăcute. Locul descoperirii: Cărămidărie Cimitir din sec. XI-XIII.
Inv. 6 820; D - 3, 4 cm; gs - 4 mm. Datează din sec. XI-XIII (?).
3. Biharea, j. Bihor. Inel de argint, cu capetele retezate şi desfăcute.
Locuf descoperirii: Cărămidă'l"ie - Cimitir sec. XI-XIII. Inv. 3 820; D 2,5 cm; gs - 2 mm. Datează din sec. XI-XII (?).
4. Biharea, j. Bihor. Inel (verigă) de bronz. Locul descoperirii: Cără
midă'l"ie Cimitir sec. XI-XIII. Inv. 3 820; D - 2,3 cm; gs - 2,5 mm.
Datează din sec XI-XIII ? .
5. Bihor (judeţ). Inel? (verigă) de fier. Locul descoperirii: necunoscut.
Inv. 3 043; D - 2,1 cm. Provine din colecţia veche. Datează din sec. XIXIII ?.
6. Bihor (judeţ). Inel de argint cu capetele desfăcute şi uşor subţiate.
Locul descoperirii: necunoscut. Inv. 2 836; D - 1,5 cm. Datează din sec.
XI-XIII?
7. Cauaceu, j. Bihor. Inel de bronz cu capetele tăiate şi desfăcute.
Locul descoperirii: hotarul satului - cimitir feudal timpuriu ? Inv. 3 012;
D - 2,4 cm; gs 3 mm. Datează din sec. XI?
172

173

DLRM, p. 382, s.v.
DLRM, p. 925, s.v.
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8. Cauaceu, j. Bihor. Inel de bronz cu capetele retezate, desfăcute' şi
Locul descoperirii: hotarul satului -- cimitir feudal timpuriu. Inv. 3 011; D - 2,4 cm; gs - 4 mm. Datează din sec. XI ?
9. Oradea, j. Bihor. Inel de bronz, cu capetele desfăcute şi uşor subţiate. Locul descoperirii: necunoscut. Inv. 3 054; D 2,9 cm; gs - 3 mm.
Datează din sec. XI-XII ?
10. Oradea, j. Bihor. Inel de bronz cu capetele desfăcute şi uşor subţiate. Locul descoperirii: necunoscut. Inv. 3 056; D 2,5 cm. Datează din
sec. X-XI?
11. Oradea, j. Bihor. Inel de argint cu capetele retezate şi desfăcute.
Locul descoperirii: necunoscut. Inv. 3 055; D - 2,5 cm; gs 2 mm. Datează
din sec. XI-XII?
12. Oradea, j. Bihor. Inel de bronz cu capetele ascuţite (să fie cercel ?)
şi desfăcute. Locul descoperirii: necunoscut. Inv. 3 056; D 2,5 cm;
gs - 2 mm. Datează din sec. X-XI ?
13. Oradea, j. Bihor. Inel ? de argint cu capetele lăţite şi uşor desfă
cute. Locul descoperirii: Salca. Provine din colecţia Philippi. Inv. 10 197;
D - 2 cm. Datare incertă (X-XI ?), n-ar fi exclus să fie mai vechi ?
14. Oradea, j. Bihor. Inel lucrat din bandă de metal (argint) lăţit în
partea superioară care acoperă degetul. Pe această placă superioară a fost
imprimată imaginea unei păsări (aqvilă ?) cu aripile desfăcute. Cunoaştem
o singură analogie pentru această piesă, un inel similar, cu pasăre pe placa
superioară, descoperit la Trebnje (reg. Novo Merto), în Slovenia Iugoslavia174. Locul descoperirii: Salca-Gheţărie M - 4. Săpături N. Chidioşan175. Inv. ; Datează din sec. IX-X.
15. Salonta, j. Bihor. Inel? de argint cu capetele retezate şi desfăcute.
Locul descoperirii: Dealul Holumb. Inv. 1 286; D - 3,2 cm. Datează din
sec. X.
16. Salonta, j. Bihor. Inel? (verigă) de bronz. Locul descoperirii: Dealul Holumb M - 1. Inv. 1 285; D - 2,7 cm; gs - 4 mm. Datează din
sec. X.
17. Tărian, j. Bihor. Inel ? de bronz subţire, păstrat, pare-se deformat.
E ornamentat cu linii. Locul descoperirii: Dîmbul lui Ciordaş - M - 13.
Săpături N. Chidioşan, D. Ignat. Inv. 4 134; D - 3,5 cm.
18. Tărian, j. Bihor. Inel (verigă) de argint. Locul descoperirii. Dîmbul
lui Ciordaş M - 4. Inv. 4 121; D - 1,7 cm. Datează din sec. X.
Inelele descoperite în partea centrală a Crişanei permit încercarea întocmirii unei scheme tipologice 176 •
uşor subţiate.

rn Arh. Vestnik, XVII, 1966, p. 507.
Aducem şi cu acest prilej mulţumiri colegului ~- Chidioşan pentru desenele care ni le-a pus la dispoziţie cu material arheologic din micul cimitir de la
175

Oradea-Salca-Gheţăric.
176

cf. J. Giesler, op. cit., p. 165-166, pl. 4.
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A. Inele cu cCipetele petrecute (In\'. 1 157 - Valea lui Mihai) considerat prefeudal. Nu este exclus să aparţină însă epocii feudale timpurii.
Pentru a nu forţa nota l-am inclus în epoca romano-bizantină.
B. Inele cu cCipetele desfăcute (offen), cu două subvariante:
B 1 . Inele cu capetele desfăcute şi uşor lăţite (Inv. 10 197) - OradeaSalca ?) Considerat ca datînd din sec. XI-XII, dar a cărui plasare cronologică e incertă, fiind o descoperire întîmplătoare. Să fie mai vechi ?
sau să fi avut altă destinaţie. El s-ar încadra în seria inelelor cu bara torsionată, împletită, cu capetele uşor lăţite şi desfăcute ?
B9. Inelele din sîrmă groasă cu capetele desfăcute, retezate şi uneori
uşor l{Lţite. Sînt cele mai numeroase. (Inv. 3 220 - Biharea, 6 820 - Biharea; 2 836 - Bihor; 3 Oll, 3 012 - Cauaceu; 3 05--!, 3 056, 3 055 - Oradea, 1 286 - Salonta).
C. Inele cu capete închise (geschlossen), cu două sub\'ariante:
C 1 . Inele cu capetele închise, simple, lucrate din sîrmă rigidă de metal (unele provenind din deşcoperiri incerte, ar putea să fie verigi !): Inv.
3 043 - Bihor; 1 285 - Salonta; 4 121 - Tărian.
C 2 • Inele cu capetele închise şi placa superioară lăţită - Tipul Oradea (România) - Trebnje (Slovenia-Iugoslavia) - cu un singur exemplar,
cel de la Oradea-Solca.

III. PIESE DE
Piese pentru prinderea

IMBRĂCĂMINTE

veşmintelor

pe

umăr.

A. FIBULE

Fibula este o agrafă de metal întrebuinţată în antichitate pentru a
încheia (a prinde) un veşmînt pe umăr, la gît sau pe piept. Cuvîntul fibulă
- fibule (Fibel-n) e de origine latină (Lat. lit. fibule -ae)m şi e de provenienţă livrescă în limba română.
Epoca

romană

DACIA ROMANA (sec. II-III c.n.)

I. Turda - Potaissa ? (Dacia romană). Fibulă romană de bronz cu
arcul puternic curbat, ornamentată cu două rozete, portagrafa înaltă ~i
capul terminat cu semidisc. Are resort bilateral şi-i lipseşte acul. Locul
descoperirii: Turda - Potaissa? Sigur, Dacia romană, provine dintr-o colecţie particulară (J. Teglas ?) donată Muzeului Ţării Crişurilor şi păstrată
în vechile colecţii ale Muzeului. Aceeaşi provenienţă au, pare-se toate
fibulele romane provenind din Dacia romană şi păstrate în Muzeul din
177

DLRM, p. 301, s.v.
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Oradea, din care motiv nu vom mai repeta acest comentariu, el subînţelc
gîndu-se pentru întregul lot de fibule prezentate de noi ca provenind din
provincia romană intercarpatică. Inv. 216; L - 4 cm. Datează din sec.
II-III c.n.
2. Turda - Potaissa? (Dacia romană). Fibulă romană de bronz cu
arcul puternic curbat, portagrafa înaltă şi capul terminat cu semidisc. Arc
resort bilateral şi-i lipseşte acul. Locul descoperirii: Turda-Potaissa ? Inv.
219; L - 3,1 cm; Datarea - sec. II-III c.n.
3. Turda - Potaissa ? (Dacia romană). Fibulă romană de bronz cu
arcul semicircular, ornamentat cu trei nervuri, portagrafa înaltă şi piciorul terminat în buton. Arc> resort bilateral (ScharniC'rfibel ?) şi-i lipsC'şte
acul. Locul descoperirii: Turda - Potaissa ?. Inv. 220; L - 5 cm. Datare:
sec. II-III e.n.
-L Turda - Potaissa ? (Dacia romană). Fibulă romană de bronz cu
arcul semicircular, cu piciorul lung şi portagrafa scundă. Pc arc· arc două
nerniri transversale. Arc resortul bilateral (Scharnierfibel) şi-i lipseşte
acul. Locul descoperirii: Tnrda - Potaissa ? Inv. 217; L - 5,5 cm. Datare: sec. II-III e.n.
5. Turda - Potaissa ? (Dacia romană). Fibulă de bronz cu arcul semicircular, piciorul scurt şi portagrafa înaltă. Arc resort bilateral mascat şi-i
lipseşte acul. Locul descoperirii: Turda Potaissa? Inv. 356; L - :3,3 cm.
Datare: sec. II-III e.n.
6. Turda - Potaissa? (Dacia romană). Fibură romană de bronz cu arcul
semicircular ornamentat cu trei nervuri şi capul terminat cu butoni. Arc resort bilateral (Scharnierfibel ?) şi lipseşte piciorul, portagrafa şi acul. Locul descoperirii: Turda - Potaissa ? Inv. 391; L - 4 cm. Datare: sec.
II-III e.n.
7. Turda - Potaissa ? (Dacia romană). Fragment de fibulă romană
de bronz, cu arcul semicircular şi resort bilateral (Scharnierfibel). I s-a
păstrat acul. Locul descoperirii: Turda Potaissa ? Inv. 451; L - 2 cm
(fr.) Datare: sec. II-III e.n.
8. Turda - Potaissa ? (Dacia romană). Fibulă romană de bronz cu
arcul în formă de dublă ancoră (de tipul Scheibenfibel). Nu este exclus
să fie o bară sau aplică romană de bronz. Locul descoperirii: Turda Potaissa ? Inv. 453; L - 1,7 cm. Datare: sec. II-III e.n. (?).
9. Turda - Potaissa ? (Dacia romană). Fibulă romană de bronz cu
arcul semicircular ornamentat cu două nervuri, şi piciorul lung, portagrafa mică (e rruptă). Are resort bilateral (Scharnierfibel) şi-i lipşeste acul.
Locul descoperirii: Turda - Potaissa (?). Inv. 449, L - 4,2 cm. Datare:
sec. II-III e.n.
10. Turda - Potaissa ? (Dacia romană). Fibulă romană de bronz cu
arcul semicircular, orrnamentat cu două nervuri şi capul terminat cu butoni. Are resort bilateral (Scharnierfibel). Ii lipseşte piciorul, portagrafa şi
parţial acul. Locul descoperirii: Turda Potaissa ? Inv. 450; L - 3,4 cm.
Datare: sec. II-III e.n.
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11. Dacia romană. Fibulă romană de bronz cu arcul semicircular, puternic curbat, piciorul scurt ~i portagrafa înaltă. Are resort bilateral mascat cu „scut". Ii lipseşte acul. Locul descoperirii: necunoscut. Inv. 52];
L - 3,5 cm. Datare: sec. II-III e.n.
12. Dacia romană. Fibulă romană de bronz, cu arcul semicircular,
puternic curbat, piciorul scurt şi portagrafa înaltă şi capul terminat cu
butoni. Are resortul bilateral mascat cu „scut". Îi lipseşte acul. Locul de,copcririi: necunoscut. Inv. 526; L - 3,8 cm. Datare: sec. II-III C'.n.
1:3. Dacia romană. Fibulă romană de bronz cu arcul drept şi capul
terminat cu o protomă de berbec. Are portagrafa înaltă. Îi lipseşte acul
şi resortul. Locul descoperirii: necunoscut. Inv. 527; L 4,5 cm. Datan·:
sec. II-III e.n.
1-L Dacia romană. Fibulă romană de bronz cu arcul semicircular neornamentat, piciorul luhg şi potagrafa scurtă. Arc resort bilateral (Scharnierfibel) şi-i lipseşte acul. Locul descoperirii: necunoscut. Inv. 528; L 4,5 cm. Datare: sec. II-III e.n.
15. Dacia romană. Fragment de fibulă romană de bronz cu arcul semicircular ornamentat pe margini cu linii şi spre picior cu nervuri. Are
resort bilateral (Scharnierfibel ?). Îi lipseşte piciorul în întregime. Locul
descoperirii: necunoscut: Inv. 532; L - 4 cm. Datare: sec. II-III e.n.
16. Dacia romană. Fibulă romană de bronz cu arcul semicircular şi
capul terminat cu butoni. Are resort bilateral (Scharnierfibel). Ii lipseşte
piciorul, portagrafa şi arcul. Locul descoperirii: necunoscut. Inv. 598;
L - 3,5 cm. Datare: sec. II-III e.n.
17. Dacia romană. Fibulă romană de bronz cu arcul semicircular în
formă triunghiulară cu nervură în centru. Ii lipseşte resortul, acul şi parţial portagrafa (e ruptă). Locul descoperirii: necunoscut. Inv. 599; L 5,2 cm. Datare: sec. II-III e.n.
18. Dacia romană. Fibulă romană de bronz cu arcul semicircular mic,
puternic curbat şi piciorul drept de formă triunghiulară. Are portagrafa
scundă. Ii lipseşte resortul şi acul. Locul descoperirii: necunoscut. Inv.
600; L - 3,5 cm. Datare: sec. II-III e.n.
19. Dacia romană. Fragment de fibulă romană de bronz. I s-a păs
trat numai o parte din arc şi capul în formă de semidisc. Locul descoperirii: necunoscut. Inv. 624; L - 4 cm. Datare: sec. II-III e.n.
20. Dacia romană. Fibulă romană de bronz, cu arcul semicircular,
capul terminat cu semidisc şi portag,rafa înaltă. Ii lipseşte o parte din
resortul bilateral şi acul. Locul descoperirii: necunoscut. Inv. 653; L 2,8 cm. Datare sec. II-III e.n.
21. Dacia romană. Fragment de fibulă romană de bronz. I s-a păs
trat resortul bilateral (Scharnierfibel). Locul descoperirii: necunoscut. Inv.
704, L - 1,6 cm (fg). Datare: sec. II-III e.n. '!
PANNONIA ROMANA (sec. I-V e.n.)

1. O Szoni-Brigetio (R.P.Ungară). Fibulă romană de argint (cu mult
plumb în compoziţie). Are arcul semicircular, ornamentat cu linii fine incihttps://biblioteca-digitala.ro
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zatl', în formă de brăduţ, cu intarsit.' de aur sau cupru. An' portagrafa
scund[1 îndoită din piciorul scurt. Îi lipseştt., rPsortul şi acul. Locul ckscopC'ririi: Brigetio? Inv. 768; L - 5,5 cm. Datan': sec. II-III'IV e.n. '?
C'HIŞANA

f. Bilwl'eo. j. Bihor. Fibulă romană cu arcul semicircular, lucrat din
band[1 lată de bronz, cu piciorul lung şi portagrafa scundă, îndoit[1 din picior.
A.re resort bilateral cu spira dată po dt.'asupra capului fibull'i. li lipseştt'
acul. Locul dt.>scoperirii: Grădina C.A.P. - Baraj - necropola'? dacic[\ dC'
incincraţit.'. Inv. ~l 907; L G,5 cm. Datan': st.'c. I-II c.n.
2. Biharea. j. Bihor. Fibulă romană cu arcul semicircular lucram din
bară de bronz, cu piciorul lung şi portagrafa scundă. Are capul t0rminat
cu butoni. Ii lipseşte resortul şi acul. Locul descoperirii: Grădina C.A.P. Baraj - necropola ? dacică de incinoraţie. Inv. 11 509; L - G cm. Datan':
sec. II/III ? e.n.
:3. Bihor (judeţ). Fibulă romană de bronz cu arcul somicircular şi piciorul întors pP dedesupt (Mittel umgeschlagenC'm Fuss - în continuare
MUF. Ii lipseşte resortul şi acul. Locul descoperirii: necunoscut. Inv. 507;
L - G cm. Datare: sec. III e.n. (?).
4. Bihor. (judeţ). Fibulă romană ? de argint cu arcul sC'micircular
capul în formă de semidisc, care maschează resortul bilateral şi portagrafa
înaltă. li lipseşte acul. Locul descoperirii: nPcunoscut. Inv. 5 -12~1; L
:3,5 cm. "batare: sec. II-III e.n. ?
5. Bihor (judeţ). Fibulă romană de bronz cu arcul semicircular, cu
capul în formă de semidisc, portagrafa înaltă şi rt'sort bilateral, mascat
de un „scut" semicilindric (cu tub). li lipseşte acul. Locul descoperirii:
necunoscut. Inv. 5 -130; L - 3,2 cm. Datare: sec. II-III e.n. ?
6. Bihor (judeţ). Fibula Tom,mă cu arcul semicircular în formă de
ancoră (Anckerfibel)., ornamentat cu două nervuri. Îi lipseşte piciorul cu
portagrafa, resortul şi acul. Locul descoperirii: necunoscut. Inv. 5 -128;
L - -1,8 cm. Datare, sec. II e.n.
7. Bihor (judeţ). Fragment de fibulă. S-a păstrat numai o parte din
arcul semicircular al fibulei, cu capul terminat în formă de }X'duncul. Locul descoperirii necunoscut. Inv. 3 17-1; L - 3,5 cm. Datare: sec. IIIII e.n. '?
8. Crişana (provincie). Fragment de fibulă roman[1 de bronz, dC' tipul
cu piciorul întors pe dedesubt (MUF)? Are arcul semicircular. Locul dC'scoperirii: necunoscut. Inv. 3 089; L - 5,H cm. Datare: sec. III-IV e.n. '?
Pare a fi un tip „barbarizat".
9. Crişana (provincie). Fibulă romană de argint, cu arcul Sl'micircular.
Piciorul triunghiular ~i resort bilateral cu spira dată pe dedesubtul capului fibulei. (Silberarmbrustfibel). Ii lipseşte arcul şi portagrafa. Locul dl'scoperirii: necunoscut. Inv. 3 119; L - 3,2 cm. Datare. sec. II/III-IV P.n. '?
10. Oradea, j. Bihor. Fibulă romană de bronz cu arcul s0micircular
lucrat din bandă lată, cu piciorul scurt şi portagrafa scundă îndoită din
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picior. li lipse~tc resortul şi acul. Locul descoperirii: Saleu. Inv. 2-l:3;
L - 5,2 cm. Datare: sec. I-II e.n. ?
11. Oradea, j. Bjhor. Fibulă romană de bronz cu arcul semicircular
şi capul terminat cu butoni. Arc piciorul lung de formă triunghiularf1 ~i
portagrafa înaltă. Ii lipseşte resortul şi acul. Locul descoperirii: Sa!C'a.
Inv. 244; L - 5 cm. Datare: sec. II e.n. (III ?).
12. Oradea., j. Bihor. Fibulă romană de bronz cu arcul semicircular
de tipul cu piciorul întors pe dedesubt (MUF). Îi lipseşte resortul ~i acul.
Locul descoperirii: Salca Cărămidăria Guttmann. Inv. 3 113; L 5,1 cm.
13. Şimand, j. Arad. Fibulă romană de argint cu arcul semioval, piciorul scund, portagrafa înaltă, resort bilateral mascat cu „scut" semicilindric (tip Scharnierfibel ?). Locul descoperirii: Grozdoaia Cimitirul
sarmatic, M - 11 -Inv. 5 070; L - 3,4 cm. Datare: sec. II e.n.
14. Şimand, j. Arad. Fibulă romană de bronz cu arcul semio\·al piciorul terminat cu butoni şi portagrafa înaltă. Are resort bilateral mascat
cu „scut" semicilindric, (cu tub) şi firul tras pe dedesubtul capului fibulei.
Locul descoperirii: Grozdoaia - cimitirul sarmatic de inhumaţie, M - 11.
Inv. 5 068; L - 4,4 cm. Datare: sec. I e.n.
15. Şimand, j. Arad. Fibulă de bronz cu arcul semioval, piciorul lun:..;
(îi lipseşte portagrafa), cu resort bilateral şi spira dată pe deasupra capului fibulei (pare a fi fost cu piciorul întors pe dedesubt MUF). Locul descoperirii: Grozdoaia 1961. Inv. 3 146; L - 7,7 cm. Datare. sec. II-III f'.n.?
Epoca

romano-bizantină

l. Medieşul Aurit, J. Satu Mare, Fragment de fibulă de fier cu arcul
semicircular (de tipul MUF?). Locul descoperirii: Suculeu - aşezarea dacilor liberii „cartierul" cuptoarelor de ars ceramică. Inv. 11 457; L 3,3 cm (frag.). Datare: sec. III-IV e.n.?
2. Mişca, j. Bihor. Fragment de fibulă de fier cu arcul semicircular
şi piciorul întors pe dedesupt (MUF). Locul descoperirii: Fîntîna Sasului,
aşezare sau necropolă dacică? Inv. 9 957; L 6 cm. D-barei - 0,5 cm.
Datare: sec. III-IV e.n.
3. Tărian, j. Bihor. Fibulă de argint cu arcul semioval ornamentat
cu două rozete (pseudo-filigran), cu resortul bilateral şi piciorul în tors
pe dedesupt (MUF). Locul descoperirii: Dîmbul lui Ciordaş - cimitirul
sarmatic. Inv. 4 115; L - 5,4 cm. Datare, sec. IV e.n.
4. Bihor (judeţ). Fibulă de tipul cu capete de ceapă 178 , cu arcul semicircular, portagrafa scundă şi resort mic, bilateral (?). Locul descoperirii: necunoscut. Inv. 8 991; L - 4,9 cm. Datare: sec. IV e.n. 179
17

traşcu,

H

cf. pentru discuţia în legătură cu fibulele cu capl'te de ceapă. S. DumiFibule romane de tipul cu „capete de ceapă" descoperite în Crişana, în

Crisia, VI, 1976, p. 35-61.
179
Pentru menţinerea tipului de fibuk romane cu ,,capete de ceapă" pînă în
Sl'C. VI e.n. cf. K. Bohner, D. Ellmers, K. Weidemann, Das friihe Mittelalter, Mainz

am Rhein, 1970, p. 7

şi
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5. Mişca, corn. Chişlaz, j. Bihor. Fibulă romană de bronz de tipul
cu „Capete de ceap[l" cu arcul semicircular, resort bilateral (cu capeh'
dl' ceapă) şi portagrafa îndoită din piciorul scurt. Locul descoperirii: hotarul satului - neprecizat. Inv. 1 263; L - 6,4 cm. Dotare: sec. IV e.n.
6. Mişca, j. Bihor. Fibulă romană de bronz ele tipul cu „capete de
ceapă", cu resort bilateral cu capete ele ceapă şi portagrafa îndoită din
piciorul lung al fibulei. Locul descoperirii: Hotarul satului neprecizat. Inv. 1 269; L - 7,2 cm. Datare: sec. IV e.n.
7. Dacia romanc1? Fibulă romană de bronz de tipul cu capl'te de
cl'apă, cu arcul semicircular, cu resort bilateral cu capete de ceapă, piciorul lung şi ornamentat. Locul descoperirii: 1wcunoscut Inv. 1 300; L
8,! cm. Datare: sec. IV e.n.
8. Dacia romană? Fibulă roman[1 de bronz de tipul cu capete de'
Cl'upă, cu arcul circular, cu resort bilateral cu capete dC' cC'ap[l şi portagrafa îndoită din piciorul lung, ornamentat cu incizii. Locul descoperirii: necunoscut. Inv. 1 301; L - 7,4 cm. Datare, sec. IV e.n.
fl. Oradea, j. Bihor. Fibulă ,romană de bronz de tipul cu capeto dl'
Cl'apă, cu arcul semicircular, resort bilateral cu capete de ceapă, piciorul
lung, îndoit în interior ca portografă. Locul descoperirii: Salcc1? I1w.
7 051; L - 7,7 cm. Datare: sec. IV e.n.
IO. Orndea, j. Bihor. Fibulă de tipul cu semidisc care l' ornc1mentat
cu trei butoni digitali. Arcul semicircular c terminat cu dou[l rozete. ArC'
piciorul masiv sub forma unei plăci trapezoidale (fibulă de tipul Laa an
ch'r Thaya - Austria). Locul descoperirii: Salca? Inv. 1 Hl7; L - 22,1 cm.
11. Oradea, j. Bihor. Fibulă de tipul cu semidisc care l' ornamentat
cu cinci butoni digitali. Arcul semicircular se termină cu rozete. Arc piciorul masiv sub forma unei plăci trapezoidale. Locul descoperirii: Salca.
InY. 1 IOD; L - 23,~ cm.
Ambele fibule sînt din bronz aurit, de paradă? (Paar - Prunkfibeln)
şi datează din sec. IV/V e.n. 180
11. Săcuieni, j. Bihor. Fibulă digitată de bronz, aurită, de format
mic. Are capul terminat printr-o placă semicirculară pe care se află cinci
prneminenţe («degete») .. Pe arc are în centru o placă cu clou{1 capete de
pasăre 181 • Locul descoperirii: II oro M (descopPrire întîmpl[ltoare). Inv.
1 294; L - 4,7 cm. Datare: începutul sec. VII e.n.
1:3. Oradea (j. Bihor). Fibulă digitată de bronz, aurită. Are capul
h'rminat printr-o placă semicirculară ornamentală cu cinci «degete►► şi
cu motive în acoladă (pe placa semidiscului). Are şi arcul ornamentat tot
cu motive în alocadă. L - 7,8 cm. Locul descoperirii: Salca. Inv. 6 771.
Datează din sec. V/VI e.n. (?)
sonajiile din anturajul familiei imperiale - Theodora si Justinian
episcopi •:;i
înalţi demnitari de stat şi doamne de onoare mai poartă încă (55::l e.n.) fibule de
tipul cu „capete de ceapă".
180
J. \Verner, op. cit., B, pl. 9/1, 2.
181
N. Chidioşan, Un mormînt din perioada prefeudală descoperit la Săcuieni,
în Acta MN, V, 1968, p. 567-520.
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B. CURELE: CATARAME, LIMBI DE CUREA; APLICI DE CUHEA; GAHNITUHI DE CUHEA.

Cureaua (Gi.irtel) este o fîşie lungă tăiată din piele sau alt material,
cu numeroase întrebuinţări. In limba română termenul e de origine latinii
(Lat. Corrigia). 182 In cazul nostru ne referim la cureaua pentru pantaloni sau centura pentru tunică sau manta. Cureaua (sau centura) se lega
printr-o cataramă (Schnalle; Gi.irtelschnalle - cataramă de centură). Un1'ori avea limba de metal (Riemenzunge) şi era ornamentată cu aplici sau
garnituri de metal (Gilrtelbeschlăge).
Catarama (Schnalle; Gilrtelschnalle) este un inel sau un patrat citmetal (de os sau alte materiale) cu care se strînge sau se încheie o cingătoare. Cuvîntul e de origine germană (săsească) în limba română. Sas
(neatestat) Katenramen (germ. Kettenriemen - curea cu lanţ) 183 •
CATARAME
Epoca

romană

1. Bihor (judeţ). Tijă de curea din bronz (pe care se prindea catarama şi pielea). Locul descoperiri: necunoscut. Inv. 3 785. Datare: sec.
II-III e.n.?
2. Bihor (judeţ). Cataramă de bronz de formă dTeptunghiulară (cuiul
lipseşte). Locul descoperirii: necunoscut. Inv. 5 432; L 3,6 cm; 1 2,5 cm. Datare: sec. II-III e.n.
3. Bihor (judeţ). Cataramă? masivă de bronz. Locul descoperirii: necunoscut. Inv. 5 791; L - 2,7 cm. Datare. sec. II-III e.n.?
4. Bihor (judeţ). Verigă rotundă de bronz (de la o cataramă). Locul
descoperirii: necunoscut. Inv. 2 364; D - 3,5 cm. Datare: sec. II-111
e.n.?
5. Simand, j. Arad. Cataramă de bronz, semiovală, cu capetele răsu
cite în interior, cu tija de prindere trapezoidală. Locul descoperirii: Grozdoaia. Inv. 3 151; L - 3,6 cm; 1 - 2,5 cm. Datare: sec. II e.n.
6. Simand, j. Arad. Cataramă de bronz, patrulateră,· cu tija de metal
lungă, formată din două plăci prinse cu trei nituri. Locul descoperirii:
Grozdoaia. Inv. 3 150; L - 7 cm; 1 - 1,2 cm. Datare: sec. II c.n.
7. Turda - Potaissa? (Dacia romană). Cataramă de bronz. Locul dC'...;copcririi: Turda - Potaissa? Inv. 452; L - 5 cm; 1 1 cm. Datan·:
sec. II-III e.n.??
182
183

DLRM, p. 208, s.v.
DLHM, p. 121 ~.v.
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8. Valea lui Mihai?, j. Bihor. Cataramă de bronz ovală cu veriga orcu nC'rvuri în rC'lief. Are cuiul de prindere mobil. Locul descoperii: necunoscut. Provine din colecţia de la Valea lui Mihai1 84 • Inv.
; L - 4,5 cm; 1 - 3,5 cm. Datare: sC'c. III/IV e.n.
namentată

Epoca

romano-bizantină

l. Bihor (judeţ). Cataramă de bronz cu veriga masivă, îngroşată, în
de inimă. Îi lipseşte acul. Locul descoperirii: necunoscut. Inv .
.5 --!31; L - 3,2 cm; 1 - 4 cm. Datare: sec. IV/V e.n.?
2. Valea lui Mihai, j. Bihor. Cataramă de fier puternic oxidată. Locul
descoperirii: Terenul lui Crişan, M-8/Inv. 1 256; 1 - 4,7 cm. Datare: sec.
V e.n.
3. Valea lui Mihai, j. Bihor. Cataramă de fier puternic oxidată. Locul descoperirii: Terenul lui Crişan - M-8/1941. Inv. 1 256; 1 - 4 cm.
Datare: sec. V e.n.
4. Valea lui Mihai, j. Bihor. Cataramă de fier puternic oxidată. Locul descoperirii: Terenul lui Crişan - M-8/19·U. Inv. 1 256, L - 4,6 cm.
Datare: sec. V e.n.
5. Valea lui Mihai, j. Bihor. Cataramă de fier cu veriga semiovală,
puternic oxidată. Locul descoperiri: Terenul lui Crişan. M-6/2,70 m. Inv.
:1 020; L - 3,2 cm; 1 - 2,7 cm. Datare: sec. V e.n.
fi. Valea lui Mihai, j. Bihor. Cataramă de fier de forma semiovală,
puternic oxidată. Locul descoperirii: Terenul lui Crişan. M-2/1936. Inv.
1 255; 1 - 3,7 cm. Datare: sec. V e.n.

formă

Epoca veche

românească

l. Cheşereu, j. Bihor. Cataramă de fier, ovală teşită, puternic oxiLocul descoperirii: Dealul Foras (M-?). Inv. 1172; L - 3,6 cm; 1 2,5 cm. Datarea: prefeudală.
2. Cheşereu, j. Bihor. Cataramă de fier, ovală, puternic oxidată. Locul dC'scoperirii: Dealul Foraş (M-?). Inv. 1 171; D - 4,3; D - 3,5 cm.
Datare: prefeudală.
3. Cheşereu, j. Bihor. Cataramă de fier dreptunghiulară, puternic oxidată. Locul descoperirii: Dealul Foraş (M-?). Inv. 1174; L 3,7 cm; 1 2,8 cm. Datare: prefeudală.
4. Cheşereu, j-Bihor, Cataramă de bronz semiovală. Locul descoperirii: Dealul Foraş (M)? Inv. 1163; L
3,2 cm; 1 - 2,7 cm. Datare:

dată.

prefeudală

5. Simand, j. Arad. Cataramă de fier semiovală. Locul descopnirii:
Grazdoaia - M-2. Inv. 3 184; L - 3,7 cm. Datare: sec. VII e.n.
G. Crişana (provincie) Cataramă de bronz semiovală. Locul descoperirii: necunoscut. lnv. 6 738; L - 3,2 cm; 1 - 3,1 cm. Datare: prefeudală.

m Informaţie amabilă din partea colegului N. Chidioşan.
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7. Crişcmu (provincie). Cataramă de bronz semiovală. Locul cle<;copcririi: necunoscut. Im·. 3 017; L - 3,5 cm; 1 - 2,7 cm. Datare: prefeudală.

Epoca

bizantină

1. Orudeo, j. Bihor, Cataramă de bronz semiovală. Locul descnpl'ririi. Salca (provine din colecţia Philippi). Inv. 10 198; L - 2,2 cm; l
1,7 cm. Datare: sec. X-XI?
2. Cauaceu, j. Bihor (sau Oradea?) Cataramă de bronz semioYală. cu
garnitură de prindere o-rnamentată cu motive vegetale. Locul descoperirii: hotarul satului - cimitir feudal timpuriu. Inv. 2 980; L - 2,-1 cm;
l - 2 cm.
3. Tărian, J. Bihor. Inel de curea? Locul descoperirii: Dîmbul lui
Ciordaş M-11. Inv. 4 131; L - 2,8 cm. Datare: sec. XI.
4. Tărian, j. Bihor. Cataramă de fier dreptunghiulară. L'Jcul descoperirii: Dîmbul lui Ciordaş - M-21. Inv. 4141; L - 5,8 cm. Datare:
sec. XI.

LIMBI DE CUREA
1. Simand, j. Arad. Limbă de curea din bronz, ornamentată cu linii
incizate. Locul descoperirii: Grozdoaia. Inv. 3 151/a; L - 6 cm. Datare: sec. II e.n.
2. Bihor (judeţ). Limbă de curea? din bronz. Locul descoperirii: necunoscut. Inv. - (numere vechi 1 261 şi 732 pe aceeaşi piesă). L - 3,6 cm;
1 - 2 cm. Datare: prefeudală.
3. Cauaceu, j. Bihor (sau Oradea?) Limbă de curea de formă drt'p-tunghiulară, ornamentată cu motive fitomorfe. Locul descoperirii: hotarul
satului (cimitir, M.) Provine din colecţia veche. Inv. 2 980; L - 3,4 cm;
1 - 1,4 cm. Datare: sec. X-XI'?
APLICI DE CUREA
1. Moroda, corn. Seleuş, j. Arad. Aplică de curea? masivă din bronz
ajurat. Analiza compoziţiei a dat următorul rezultat: Cu - 94-970/o;
Sn - 3-6¾ 185 . Locul descoperirii: Sălişte. Aşezare dacică de epocă preromană, romană şi postromană. Inv. 11 949; L- 6,6 cm; 1 6 cm; gs 1,5 mm. Are un capăt rupt. Datare: sec. II-III e.n.
lh,, Analiza a fost făcută de cercetătoarea Mariana Bălănuţă din Cluj, l'ăreia
îi mulţumim şi pe această cale. Analiza s-a făcut prin amabilitatea colegului I.
G!odariu - Cluj.
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Piese pentru prinderea

veşmintelor

pe piept.

C. NASTURI

Nasturele (popular bumb) e un obiC'ct de metal, sidef, os, lemn care
putînd trece printr-o butonieră, sau printr-o chetoare, serveşte la încheiatul hainelor sau ca ornament. În limba română cuvîntul e de origine
latină (Lat. *nastulus = nastule) 18 ti.
Epoca veche

românească

1. Bihor (judeţ). Năsture (sau aplică?) de sidef, discoidal. Aversul
nasturelui e aurit şi ornamentat concentric. Locul descoperirii: necunoscut. Inv. ;3 114; D - 4,5 cm; gs - 0,1 cm. Datare: Prefeudal (sec. VIIVIII?).
2. Bihor (judeţ). Nasture (sau aplică?) de sidef, discoidal. Aversul
nasturelui e aurit şi ornamentat cu linii în formă de raze. Locul descoperirii: necunoscut. Inv. 3 115; D - 3,5 cm. Datare: prefeudal (sec. VIIVIII?).
3. Simand, j. Arad. Nasturi de bronz (4 buc.) lucraţi din tablă subţire de bronz cu miez de plumb, în care s-a fixat un nit de bronz. Locul descoperirii: Grozdoaia - M-2. Inv. 3 181; D-2 cm. Datare sec.
VII e.n.
Epoca

bizantină

1. Bihor (judeţ). Nasturi? din argint în formă de frunză şi verigă de'
prindere (un fel de bumbi). Locul descoperiri: necunoscut. Provin din
colecţia veche. Inv. 3 411; L 2 cm; 1 - 1 cm Datare: sec. X-XIII?
2. Bihor (judeţ). Nasture? tronconic de bronz (un fel de bumb). Locul descoperirii: necunoscut. Inv. 3 481; L - 0,8 cm; D - 1,4 cm. Datare sec. X-XIII?
3. Bihor (judeţ). Nasture? tronconic de bronz. Locul descoperirii: necunoscut. Inv. 3 787; L - 0,7 cm; D - 1 cm. Datare: sec. X-XIII?
4. Bihor (judeţ). Nasture? de bronz globular, cu urechiuşe şi ornamentat cu caneluri. Locul descoperiri: necunoscut. Inv. 3 779; D - 1,8 cm.
Datare: sec. X-XIII.
5. Bihor (judeţ). Nasturi? de bronz de formă semisferică cu găuri
pentru aţă (2). Locul descoperirii: necunoscut. Inv. 3 776; D - 0,9 cm.
Datare: sec. X-XIII?
6. Bihor (judeţ). Nasturi? de bronz sferoidali cu urechiuşe pentru
prindere (2 buc.). Locul descoperirii: necunoscut. Inv. 2 312; 2 313. D 1,7 cm; I - 1,1 cm. Datare: sec. XI?
7. Bihor (judeţ). Nasturi. (5 buc.) de bronz de diferite mărimi - sferoidali şi în formă de pară (bumbi). Locul descoperirii: necunoscut. Inv.
iaG

DLHM, p. 528, s.v.
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5 759; 1) D - :3,:J cm; 2) D - 2 cm; 3) D - 1,1 cm; 4) D - 1 cm;
5) D - 0,7 cm.
8. Oradea, j. Bihor. Nasture de bronz în formă de calotă. Are pc revers 2 urechiuşe ele prindere. Inv. 3 051; D 1,7 cm. Datare: sPc.
XI-XII.
9. Oradea, j. Bihor. Nasture de bronz în formă de calotă, decorat
pe avers cu motive în relief (rozete). In interior are ureche de prindere.
Locul descoperirii: necunoscut. Inv. 3 049; D - 2 cm. Datare: sec. X-XI.
IO. Tărian, j. Bihor. Nasturi de bronz (4 buc.) cu cap discoidal şi
urechiuşe de prindere. Locul descoperirii: Dîmbul lui Ciordaş, M-21. Inv.
--l 1:36; D 1,3 cm. Datare: sec. XI. (2 buc.).
11. Tărian, j. Bihor. Nasturi de bronz (2 buc.) sferoidali, cu urechiuşe
de prindere. Locul descoperirii: Dîmbul lui Ciordaş, M-3/1967. Inv. 4 124;
I - 1,7 cm.

Podoabe pentru
(Gewandschmuck)

îmbrăcăminte

D. APLICI

Aplica (tnmcn livresc) e un ornament care se fixează pe un clement de construcţie sau pe suprafaţa unui obiect. Termenul provine în
limba română din franceză (Fr. applique) 187 .
Epoca

romană

I. Simand, j. Arad. Aplică? (mai degrabă pafta de centură, aplică
pe paftaua centurii) de bronz sub înfăţişarea unei plăci dreptunghiulare,
prevăzute cu două urechiuşe de prindere (rupte în vechime). Are un profil unghiular. Locul descoperirii: Grozdoaia. Descoperire întîmplătoare.
Inv. 3 153; L - 6,9 cm; 1 - 2,3 cm. Datare: sec. II-III e.n.
2. Simand, j. Arad. Aplică de bronz? avînd înfăţişarea unei plăci
trapezoidale, alungite. Are la capete cite o gaură pentru niturile de prindere. Locul descoperirii: Grozdoaia/1961. Inv. 3 155; L - 8,7 cm. Datare: sec. II-III e.n.
Epoca veche

românească

I. Sirrwnd, j. Arad. F'iragment de aplică? dintr-o plăcuţă subţire dl'
bronz decorată au repousse. Locul descoperirii: Grozdoaia - M-2 (cu nasturii. Inv. 3 181). Inv. 3 182; L - 2,1 cm. Datare: sec. VII e.n.
Epoca

bizantină

l. Bihor (judeţ). Aplică de bronz dreptunghiulară decorată cu motive vegetale. Locul descoperirii: necunoscut. Inv. 3 831; L - 1,7 cm.
Datare: sec. XI'?
m DLRM, p. :16, s.v.
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2. Bihor (judeţ). Aplici (3 buc.) şi copci (2 buc.) de argint şi alte
fragmente mici (paiete). Locul descoperirii: necunoscut. Inv. 4 887-4 889.
Datare: sec. XI?
Sînt ornamentate fitomorf (2 buc.), una în formă de inimă şi a doua
dreptunghiulară şi aurite.
3. Cauaceu, j. Bihor (Oradea). Aplici în formă de palmete, ornamentate cu motive geometrice şi prevăzute cu cîte 2 găuri pentru niturile
de prindere (sau pentru aţa cu care erau cusute pe veşminte). Locul descoperirii: necunoscut (provin din colecţia veche). Probabil cimitirul feudal timpuriu. Inv. 2 979; 1,2 cm. D - 1,5 cm; 3. D - l,fl cm; --L D 1,7 cm; 5. D - 1,8 cm; 6. D - 1,9 cm. Datare: sec. X-XI.
4. Cauaceu, j. Bihor (Oradea?). Aplici (8 buc.) de bronz în formă de
salată, prevăzute cu două găuri de prindere. Locul descoperirii: necunoscut. Provin din colecţia veche. Probabil cimitirul feudal timpuriu.
Inv. 2 978. D - 1,4-1,9 cm. Datare: sec. X-XI.
5. Salonta, j. Bihor. Aplici din argint aurit, în formă de inimă (1 buc.)
şi de dreptunghi (1 buc.), ornamentate fitomorf. Locul descoperirii: Test
Halom. M-1 Inv. 4 886; L - 1,2 cm; L - 3,7 cm. Datare: sec. X.
6. Salonta, j. Bihor. Aplici (3 buc. frg.) ele argint aurite lucrate clin
foiţă subţire, în formă de calotă. Locul descoperirii: Test Halom. M-1. Inv.
4 887; D-2 cm. Datare: sec. X.
7. Tărian, j. Bihor. Aplici (3 buc. frg.) din bronz de formă patrulaterala, ornamentate cu motive fitomorfe. Se păstrează şi un mic fragment
de pînză pe care au fost prinse. Locul descoperirii: Dîmbul lui Ciorda~.
M-3. Inv. 4 127. L-2,2 cm. Datare: sec. XI/XII.

Piese pentru

încălţări

E. CATARAME

Nu

IV.

cunoaştem pînă

CONSIDERAŢII

în prezent.

ISTORICE

In rîndurile de mai sus am încercat să aducem în cliscutie un repertoriu (nu repertoriul) pieselor ele toaletă, podoabă şi îmbrăcăminte
cunoscute şi studiate de noi pentru organizarea unei expozitii pe această
temă, în colaborare cu Muzeul de istorie al Banatului şl deschisă la
Oradea,

Timişoara şi Caransebeş.

Repertoriul prezentat de noi poate conduce - încercăm să credem şi la unele consideraţii istorice ce vor putea sta în atenţia specialiştilor
în problemele vaste şi adînci ale studierii mileniului I e.n.
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Studierea repertorială a materialelor deţinute de diferite muzee \',.
putea conduce cu vremea la elaborarea unor cercetări de detaliu, atît
în cc priveşte materiile prime, tehnologia, atelierele unde se lucrau acestt>
piese, cît şi asupra tipologiei, stilisticii de amănunt şi chorologiei diferitelor categorii de piese. Va putea conduce la studierea monografică pc
zona geografice a unor piese, chiar în întreaga lor arie de răspîndire,
deci la cunoaşterea întregului. Evaluările cantitative vor putea aduce,
la rîndul lor, cunoaşterea mai atentă a producţiei, a cantităţii şi ritmicităţii produselor puse în circulaţie, a penetraţiei acestora la diferitele comunităţi şi chiar la indivizi.
Împrejurări arheologice recente df'scoperirea şi studierea produselor unui atelier de lucrat mărgele de la Tibiscum, de către D. Benec1
şi a unui atelier de lucrat piepteni cu dinţi bilaterali la Biharea şi a altui
atelier de făurar (din sec. X-XI), tot de la Biharea, ne-au obligat să luăm
în discuţie, sub acest unghi de vedere unele piese de podoabă şi de toaletă. În cercetarea pieselor arheologice mici începe să se desluşească şi
pentru zona nord-vest dacică, ca şi pentru Dacia romană, posibilităţi mai
ferme de a opera cu produsele arheologice ale diferitelor ateliere care
pătrund în cadrul diferitelor comunităţi aflate la un moment dat în aşe
zările din zona în discuţie.
Un prim pas s-a făcut în acest sens prin studierea ceramicii, cercetă
rile arheologice educînd în discuţie în teritoriul nord-vest dacic trei ce11tre de prelucrat ceramică (cu atelierele şi produsele lor specifice): Medieşul Aurit, j. Satu Mare (R. S. România), Blazice (R. S. Cehoslovacă) şi Beregsurciny (R. P. Ungară). Trei centre care în teritoriul din nord-vest (Ră
merzeitliche Barbaricum) se adaugă centrelor de prelucrat ceramică din
provincia Dacia romană: Cristeşti, Micia, Romula, Micăsasa (Tibiscum 1Rs,
Porolissum)1 89 ? Studierea acestor centre - în întregul lor - va putea
conduce într-un viitor nu prea îndepărtat la cunoaşterea producţiei ceramice în Dacia romană şi regiunile din imediata sa vecinătate spre
nord-vest şi a relaţiilor dintre cele două părţi ale Daciei în epoca romană
şi post-romană. Căutarea originii produselor epocii romane şi post-romane numai în alte spaţii geograficern° - decît cele în cauză este mereu
infirmată de concretitudinea descoperirilor arheologice care se îmbogăţesc
de la an la an. Amintim din nou cazul clasic al centrului de lucrat Terra
Sigillata de la Micăsasa 191 , nu numai necunoscut, ci chiar nebănuit.
188

D. Isac, Terra Sigilata ele la Tibiscum, în Apulum, XIX, 19HJ, p. 109-123.
D. Isac, N. Gudea, Terra Sigillata de la Porolissum, I, în .,teta MP, IV,
1980, p. 191-202.
190
T. Bader, Descoperiri de «terra sigillata» în teritoriile situate la nord-vest
ele Dacia romană, în Sargetia, XI-XII, 1974-1975, p. 269-276.
rn1 I. Mitrofan, Din nou despre olărit în aşezarea de la Micăsasa, comunicare
la Sr>siunPa ştiinţifică - Continuitate multimilenară, Cluj-Napoca, 27-28 mai 1983.
lb!l
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Repertoriul pr<:'zcntat mc1i sus înfăţişează o seri(' întrcag:1 ele' clPscopcriri de şiraquri de m(trqele produse în atelierul ele la Tibiscum care s-au
răspîndit şi în sudul ~i centrul Crişant'i, deci la comunităţile ce locuiau în
afara graniţelor Dacici romane, al<:' Imperiului roman (daci lilwri, sarmaţii
din zona joasă a Cîmpici vestice). Alte descoperiri - aplica romană de
centură de la Moroda (j. Arad) fibulele romane de la Bihcircn sau OradeaSnlca indică pătrunderea şi a altor produse romane la comunităţile dacice
alP căror vestigii arhE'ologice au fost cercetate în aceste staţiuni din Cri~ana. Sînt piese ele port ce pot sugera şi clin punct de V('dC're palco-etnografic înfăţişarea portului sub infltwnţa şi a produselor romane' provinciale. Pentru membrii acestor comunităţi graniţa Imperiului roman nu c'ra
un obstacol de netrecut, deoarece ei se aflau în sfera de influenţă a acestuia. Trupele de graniţă - nu ne referim la detaşamentele ele pază şi
ordine locală - aveau ca sarcină să apt'rc' hotarele împărăţiei nu împotriva acestor comunităţi ci a acţiunilor militare organizate mai ales de
alte neamuri în interiorul teritoriului dinafară şi acestea mai ales în perioadele de conflicte militare. Pentru produsele romane perioadele de pace,
de colaborare însemnau intensificarea producţiei, promovarea comerţului.
Nu întîmplător O. Doppelfeldu1~ amintea din nou de graniţa nevăzută a
Imperiului roman (die unsichtbare Grenze), pentru produsele- romane,
pentru circulaţie deci a oamenilorrn:i, a mărfurilor şi a banilor (era piaţa
denarului roman imperial).
S-a constatat, astfel, că în cercetarea şira 6 urilor de mărgele, a mărge
lelor şi perlelor, se conturează două imagini: ] . dinspre sud pătrund în
Crişana mărgele de tip Tibiscum, ~i 2. dinspre nord-est ajung în Crişana
perle de tip Porolissum - Romische Melonenperlen 19 ~ (dacă se va dovedi
că la Porolissum au Pxistat cu adevărat, nu numai probabil „un atelier
care fabrica mărgele din sticlă şi un altul unele se şlefuiau piese din piatră")t95_

Pe lîngă aceste centre din imediata apropiere a graniţei romane. repertoriul mai relevă şi alte ateliere necunoscute (de la comunităţile libere)
sau produse aduse (cu elementele nou venite - iazygi, roxolani, quazi,
vandali ?) dinspre răsărit sau nord. Avem astfel următoarele tipuri de
mărgele:

A. 1. Mărgele (şi şiraguri) romane de tip Tibiscum
2. Perle (Melonenperlen) şi mărgele de tip Porolissum ?
B. 1. Mărgele (şi şiraguri) produse în alte ateliere locale
1 2
n O. Doppclfeld, Vom Rhein zur Donan-Die Norclgrenze des Reiches, în
Ramer în Rumănien, Koln, 1969, p. 13-19, fig. 1.
193
• Cf. N. Gostar, The ancient Character of the Roman Element în the East
cf. the Carpathians, în Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie „A. D. Xenopol", XVII, Iaşi, 1980, p. 1-9.
191
cf. H. Born, op. cit., loc. cit., p. 134-140.
19
" N. Gudea, J. Bajusz, op. cit., loc. cit. p. 25.
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Mărgele (şi şiraguri) produse în ateliere răsăritene ·, şi ajunse
în Crişana pc' calea schimbului sau aduse ele comunităţile nou
venite.
3. Mărgele (şi şiraguri) produse în ateliere din Europa Centrală
sau clin zona M. Baltice şi ajunse în Crişana prin schimb sau
aduse de comunităţile nou pătrunse în zonă (chihlimbar)
Hămîrn' însă ca cPrcl'tărilP viitoarc să precizeze' în detaliu sau să
corcctezP ac,~st tablou.
Nu putem, de asemenea, să excludem cu totul chiar unPle legături c]p
nuturc1 politică între comunităţile dacilor libc_,ri ele epocă romană ~i autorităţile clP pe graniţa provincici intracarpatice. Aplică romană de centură
de bronz ajurat din aşezarca de la lv/orodal!H\ ca şi un vîrf de stindard roman descoperit la Medieşul AuritHJî sugerează o eventuală participare a
d2cilor dC' pe graniţă la efortul de' apărare a Imperiului, desigur în cadrele armatei romane clin Dacia. E\"ident, această ipoteză urmează să fie
urmărită în viitor prin prisma altor descoperiri şi cercetări.
Epoca post-romană sau romano-bizantină este> ilustrată de cîteva importante piese de factură romană provincială tîrzie, a căror răspîndire în
teritoriile clin nord-vestul Daciei indică menţinerea legăturilor tradiţionale
ale comunităţilor de aici cu vechile ateliere romane cu a căror produse se

2.

obişnuiseră.

În aşezarea dacică de la Oradea 1!18 sl' menţin fibulele de tipul cu picio-

rul întors pe dedesupt (MUF), la Biharea 199 a fost descoperit un tezaur de
monede de bronz romane imperiale tîrzii, datînd din sec. IV e.n., iar la
Medieşul Aurit 200 , se continuă producerea ceramicii cenuşii şi negre zgrunţuroasă, de factură romană provincială.
Fibulelor romane de tipul cu capete de ceapă, de factură paleocreş
tină201, li se adaugă şi alte piese produse de atelierele romane, dintre care
amintim cerceii cu cap poliedric, cu o frecvenţă destul de mare în Dacia
şi cu o arie întinsă de răspîndire atît între hotarele Imperiului cit şi în
afara acestora 20 :!_
rnu cJ. pentru asemenea aplici din bronz ajurat E. B. Thomas, Magyarars::cig
Hegeszeti leletei, Budapesti, 1957, p. 280-281, datate în sec:. 11 c.n.
197
S. Dumitraşcu, T. Bader, Aşezarea dacilor liberi de la J\frdieşul .:lurit, I,
Oradea, 19G'/, p. 40, fig. 20.
19
B Cf.
pentru discuţia asupra duratei acestor fibule C. Pescheck, Zur .·lusbreitung der Fibel mit uhegeschlagenem Fuss, în PZ, XXXIV, 1949/1950, Berlin,

1953, p. 255-256.
199 Al. Săşianu, Monecle antice în vestul şi
nord-i-estul României, Oradea,
1980, p. 9-1.
200
S. Dumitraşcu, Observaţii privind originea şi e1..'oluţia ceramicii negrezgrunţuroase în Crişana, in Comunicări şi Referate . .11l treisprezecelea Si111poziu11
internaţional de ceramică, Sibiu, 1980, p. 41-43.
201
cf. K. Bohner, D. Ellmers, K. Weidimann, op. cit., p. 7, 13.
202
cf. Vaprosi arheologhii Urala, Sverdlovsk, 1981, p. 137; A nept•ci11dorlcis kora
Belgiumban (Wall6nia) es Magyaroszagon, Szekesfehervar, .1979, p. 27 - cercl'i dL'
aur cu capul poliedric descoperiţi la Trivicrcs (m) în Wallonia. Se păstreaz[1 în
Mussee royal de Mariemont (Ilelgia).
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Originea romană a unor pil'se de podoabă şi îmbrăcăminte era cunosde mult. In ultimul timp au fost cercetate şi datele concrPte ale funcţionării unor atl'licrc romano-bizantine pP linia Dunării. Cercetătorul
A. Bejan 201 de la Timişoara a publicat tiparele unui atelier de lucrat fibulc
romano-bizantine de bronz de la Drobeta-Tr. Severin, stabilind aria dC:'
râspîndirc a acc·stui tip »dunărean« de fibulă datînd din sec. VI e.n. Atelierele romano-bizantine au contribuit - după cum dovedesc unele cercetări204 la geneza unor tipuri de fibule digitate, din sec. VI-VII e.n., ceea
ce înseamnă că există un anume tip de fibulă digitată - ne ostrogotă,
slavă sau gepidă, în regiunile noastre ci romano-bizantină. Aceeaşi participare a produselor romano-bizantine la piaţa epocii post-romane din regiunile centrale' şi sud-est europene şi aceeaşi influenţă a fost observată
de cercetătorii germani şi în cazul diferitelor piese dC' centură-catarame 205
- ca piese de port în sec. V-VII e.n.
Dar dacă aceste ateliere din intC'riorul Imperiului romano-bizantin şi
de pe linia Dunării şi-au răspîndit produsele la nordul Dunării în epoca
post-romană, înseamnă că încetarea producţiei acestor ateliere atPage după
sine întreruperea răspîndirii produselor respective la nordul Dunării, în
cazul în care acestea nu erau imitate în atelierele locale care să continue
să producă astfel de piese în manieră proprie.
La Biharea a fost cercetat un atelier în care se lucrau piepteni cu
dinţi bilaterali, de factură romană, de către meşterii locali 20 G_ Ceramica
descoperită în cele 8 locuinţe din al căror nivel de locuire face parte şi
atelierul, cit şi ceramica din atelier, dovedesc prezenţa la Biharea în sec.
V-VI e.n. a unei populaţii daco-romane - cu ceramică de tip Floreşti
Moreşti-SinmicUîuş, pentru care se lucrau pieptenii de tradiţie romană, întîlniţi în descoperirile romane mai vechi de pe Dunăre. Ceramica grupei
Ciurelu 20 ; din Cîmpia Română dovedeşte că populaţia cu ceramică asemă
nătoare de la Biharea, nu era gC'pidă, ci autohtonă. în acelaşi sens pledează
cută

203

A. Bejan, Un atelier metalurgic din sec. VI e.n. de la Drobeta-Tr. Severin,

în .11cta MN, XII. H,76. p. 257-269, pi. I-IV.
20 ~ A. Petre, Contribuţia atelierelor
romano-bizantine la genl'za unor tipuri
de fibule „digitate" clin veacurile:' VI-VII l'.n., în SCIV, 17, 2 HJG(i, p. 225, 276;
cj. şi M. Comşa, în Quelques Consicl<:'Tations sur l'orioine et l'appartenanc<:' ethniquc
des Complexes a fibules dioitees de typc Gîmbaş Coşovrni, în Conference Internationale, Szeged, 1971, p. 38.
205
Cf. E. Foltz, Zur Herstellungstechnik der byzantinischen Silberschalen aus
dem Schatzfund von Lambousa, în Jabrbuch des Romische Germanischen Zentrai museums, Mainz, 22 Jahrgang, 1975, Mainz, 1977, p. 221-245; J. Werner, Byzantin,ţche, Gilrtelschnallen d. 6 u. 7 Jahrhunderts a.d. Sammlung Diergardt, in Kălner
Jahrbuch f. Vor-u Frilhgeschichte, I, 1955; S. Uenze, Die Schnallen mit Riemen
schlaufe a.d. 6. u. 7. Jahrhwndert, în Bayer. Vorgeschicutsblăter, :n, 1966, p. 141-181
20
lucrat piepteni de la Biharea clătind
G S. Dumitraşcu, O locuinţă-atelier de
din sec. VI e.n., în Crisia, XII, 1982, p. 107-121.
207
M. Comşa, Die Slawen im Karpatische-donaulendischen Raum im 6-7
Jahrhundert, în Zj. f. Archeol, 7, Berlin, 1973, p. 197-228.
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şi ceramica stampată specific gepidă - care lipseşte din locuinţele descoperite la Biharea. E ilustrarea procesului de „romanizare treptată" 208
a dacilor liberi din Crişana.
Paralel - şi repertoriul oglindeşte şi această realitate - pătrund pc
Crişuri elemente germane vechi (vandalii ?, ostrogoţi, gepizi2°n) sau tilrce
(hunii) ah• căror vestigii pot fi întîlnite şi ele - atîtca cite s-au păstrat
- alături ele cele autohtone daco-romane, în rîndurile acestui repertoriu.
Cu vremea, întreruperea legăturilor cu Imperiul bizantin ii contactul cu
noile populaţii care poposeau sau treceau şi prin nord-vestul Daciei, va
duce la unele modificări în folosirea pieselor de podoabă şi îmbrăcăminte.
Fibulele care prindeau veşmintele pe umăr etc, vor fi înlocuite cu nasturi,
cheotori sau alte sisteme de prindere, de încheiere.
Contactul dintre lumea romano-provincială, în cazul Dacici, daco-roman[1, şi slavi, a însemnat stabilirea unor legături interculturale ce au
lăsat urme în civilizaţia şi cultura grupurilor etnice ce au venit în contact. Încă cu peste un secol în urmă cercetătorii au remarcat aceste legă
turi şi influenţe pe care civilizaţia şi cultura romană provincială a exercitat-o asupra civilizaţiei şi culturii slave. Părintele arheologiei slave L. Niederlc210 şi continuatorii operei sale au arătat şi explicat influenţa exercitată de ceramica romană provincială asupra celei slave, de rolul jucat
de tehnologia romană asupra meşteşugului prelucrării metalelor la slavi.
Cercetătoarea română M. Comşam a studiat influenţele civilizaţiei provinciale romane asupra celei slave, demonstrînd printre altele că inelele
de tîmplă cu capul în S (Schlăfenringc mit S- Ende) şi pandantivele semilunare (lunulele) îşi au prototipurile în tipurile de podoabe quasisimilare
din epoca romană şi, am adăuga noi, în producţia similară romano-bizantină şi bizantină. Arheologul iugoslav Z. Vinski 212 studiind complexele romane de pe teritoriul jugoslav a subliniat, la fel, nu numai vechimea, ci
şi aportul adus şi rolul jucat de acestea în geneza civilizaţiei şi culturii
slavilor sudici.
Cercetătorii cehoslovacF 13 au studiat în ultima vreme' cu multă diligenţă piesele de podoabă şi îmbrăcăminte din regiunile cehoslovace. Din11
~ ' H.
Daicoviciu, Forţa aclcrărului istoric, în Era Socialistă, LXII, 8. 191:U.
p. 3G-37.
io~ T. S. Burns, The Ostrogoths, Khzgship ancl Socicty, Wiesbad('n, mau, 1-18 p.;
H. Wolfram, Geschichte der Goten, Miinchen, 1979, -195 p; K. HoJ"edt, «Gepiden i11
Siebenbiirgen - Gepiden an der Theiss» eine erwidei-u,ng, în Acta ;l.rch, XXXIII,
1-4, Bdp., 1981, p. 377-381; cf_ şi I. Bona, ibidem, p. 383-:186.
210
L. Niederle, Manuel de l'antiquite slave, II, Paris, 1926, p. 187, 229. :281.
m M. Comşa, L' influence romaine provinciale sur la civilisation slai·e ci
l'epoque de la f ormation des ctats, în Romanoslauica, XVI, Bucureşti, 19ti8, p.
4-17--160; fig. 5.G.
12
~
Z. Vinski, Kosnoanticki starojeclioci u salonitanskoj reuiji prema arheu-

ldkcrj ustavstini prcdslavenskoo superstrnta, în Vjcsnik za arheologijui historiju
Dalmatinsku, LXIX, 1967, Split, 1979, p_ 34 şi urm.
13
~
Zlate Ci!inska. Das Metal! in fruhslawischer Kunst, Tatran, Bratisla\'a,
1978, p. 11:1-115; A. Ruttkay, Arts decoratifs de J\foyen-./1.ge, Tatran, Bratisla\'a,
1979, p, 112-116.
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tre acestea amintim studiul special dedicat de arheologul Zlata Cilinska:.? 11
podoabelor feminine (Fraucnschmuck) din sec. VII-VIII în bazinul carpatic: cercei, brăţări, mărgele, inele, (Ohrringcn, Armringen, Fingerringen,
Pastenperlen, Glasperlt'n) stabilind evoluţia lor cronologică. Cercetările vor
trebui însă continuate, mai ales în studierea vestigiilor elf.' ateliere de lucrat piese de podoabă, singurele în măsură să nl' dea clwia rf.'al-concretă
a celor care le lucrau şi pe baza cărei cunoaşteri să se stabilească răspîn
direa (Comanditari, cl'i cfirora lc l'rau destinate piesl'le respectivl', sau erau
destinate pieţei şi probabil, ele aici, tuturor), tipologia, stilistica şi durata
diferitelor tipuri în timp şi în spaţiu.
Din repertoriul nostru roiesc pentru secolele de după perioada romano-bizantină o îngustarl' a num{1rului pieselor clc podoabă, datorată fie
rC'stringerii posibilităţilor ele procluccn' şi de comC'rcializare a atelierelor
clC' pe linia Dunării, a retragerii hotarului Imperiului romano-bizantin
(ti02 e.n.), căzut sub dominaţia politică avaro-slavă, fie unei lacune în cercetare arheologică. Ambele supoziţii vor putea fi verificate numai pe mă
sura intensificării cercetărilor în teren pentru SE'C. VII-X, pe măsura publicării piesdor de toaletă şi podoabă din mileniul I e.n. din muzee, pentru
întocmirea unui Corpus 1wţionc1l al acestor descoperiri.
.Podoabele datate în sc'l'. X-XIII, care sînt numeroase în repertoriul
întocmit mai sus, adică colanele (Halsringen), brăţările (Armringen), pan"=.
dantivelc (Anh~ingern), cercPii şi inelele de păr (Kopfschumuck-ringen),
inelele (Fingerringen) şi mărgelele (GlaspPrlen und Steinperlen) au constituit obif'ctul unor numeroasc' cercetări, studii, analize ~i dezbateri întrf'
cele două „poziţii'' principale de cercetare - poziţia cercetătorilor carp
atribuie cultura Bijelo-Brdo slavilor sau maghiarilor. Desigur existînd şi
poziţii mai puţin categorice, mai obiective, J. GieslPr, cercetător vest-german de la Bonn, care s-a ocupat cel mai recent (1981) cu problemele culturii B_jelo-Brdo critică fascinaţia atribuirilor etnice a acestui areal de
cultură arheologică (Faszination cler Ptlrnischen Frage)2 1".
Cercetările care a bord Pază realităţile arheologice din regi uni le certrale şi sud-est europene în aceste secole vor trebui să ia în considerare
în discutarea descoperirilor arheologice, a diferitelor tipuri de podoabe, pc
de o parte originea lor, analogiile pe care le oferă lumea provincială romană mai veche (M. Comşaf 16 , structura reală a comunităţilor ce trăiau
iu Zlata Cilinska, Frauenschmuclc aus dem 7-8 Jahrhunderi im Karpatenbecken, în SlA, XXIII, l, Bratislava, 1975, p. 63-92.
215
J. Gicslcr, op. cit., loc. cit., p. 18-19.
216
V.n. 211 supra.,
217
S. Dumitraşcu, Ceramică românească descoperită în Crişana, sec. VIII-XI,
Oradea, 1977, passim.
218
Hunok, Avarok, Magyarok, Szeged, f. a passim.
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în aceste secole ş1 m cele anterioare în aceste regiuni (romanicii, daco-romani21î - români, huni, avari 218 , ~;lavi, maghiari, aceştia din urmă împreună cu ismaeliţi, busurmanii şi cazaro-bulgarii 219 , pecenegi, secui etc.)
şi nu numai sla,·i sau numai maghiari sau numai slavi şi maghiari, şi totodată revenirea Imperiului bizantin în vremea lui Ioan Tzimiskes la Dunărea de jos şi a atelierelor locale şi provinciale sau imperiale bizantine
(sau a produselor lor, mai ales în acest din urmă caz). Deci produse> pentru
un întreg şir de comunităţi din diferitele lor areale de locuire 220 . De aici,
pentru nord-vestul Daciei (acum Daco-Homania) atribuirea pieselor dP
podoabă trebuie făcută pentru cei carl' locuiau aceste regiuni, deci şi populaţiei româneşti, inclusiv a inelelor de buclă, descoperite şi în cercetăril('
dectuate de H. Popa în staţiuni arheologice feudale româneşti din Ţara
Haţegului. Ce rol au jucat atelierele în producerea şi răspîndirea pieselor
de podoabă şi îmbrăcăminte pe care le lucrau şi în funcţie de moda, de
cerinţele din epocă.
La Biharea a fost cercetat complet un atelier de făurar, datînd din
sec. X (cu două cuptoare pentru încălzirea materiei prime, unelte pentru
turnat metal etc.) în care s-a descoperit pe lingă ceramică cu glazură
(smalţ) şi un tipar de gresie pentru turnat pandantivi de factură bizantină
de tip RăducănenF 21 • Era numai o încercare a atelierului local de la Biharea
de a produce piese ale modei cerinţei sec. X-XI sau aceste pandantive
s-au răspîndit în epocă, direct de la producători sau prin tîrguri la diferite comunităţi. Era între cei care lucrau piesele şi cei cărora le erau destinate, cei care le cumpărau, o identitate socială şi etnică. Şi nu se întîmpla ca uneori aceste piese să ajungă pc calea schimbului sau pe alte
căi de la comanditari sau tîrguri deci prin terţe mîini - nu numai la
o comunitate, ci la diverse comunităţi sau nu la diverse comunităţi ci la
un anumit şir de comunităţi. Răspunsul îl vor da desigur realităţile arheolcgice - atelierul, aşezarea 222 în care au fost descoperite(sau aşezările şi
cimitirele în care au fost descoperite) şi desigur aria de răspîndire şi moda,
111
'
K .Mesterhăzi, lsmalites, Busurmans, Bulgares a la Volga, in Mitt .1rch
Just, Beiheft 1, 1972, p. 199-206.
22
Cf. J. Tusek, Schutzgrabung auJ dem Turnieplatz auf der Burg zu Ptuj
im Jahr 1978, în Acta Arch, XXXII. Ljubljana, ,1981, p. 13-24; Paola K.oresek,
Bericht ilber dis Forschungen auf der Burg zu Ptuj im J. 1979, in Acta Arch XXXII,
Ljubljana, 1981, pl. 6; Zlata Cilinska, Zwei Grăberf elder aus dem 8-9 Jh in K.omarno, în S! Arch, XXX, 2, 1982, p. 391-392; Cs. Balint, in Acta .1lrch. Carpathica,
19, 197Y, p. 97 ş• urm.; cf. pentru situaţia de mai tîrziu şi P. Jambo1·, Drumuri şi
l'ămi ale sării din Transilvania în perioada feudalismului timpuriu, în Acta MN,
XIX, 1982, p. 75-85.
2
u D. G. Teodor, Romanitatea carpatu-clunăreanii şi Rizanţul în t·eacurilt• \' XI e.11., Iaşi, 1981, fig. 18 1fig. 21.
m cf. H. Jankuhn, Einfilhrung în clie Siecllungs-archeolugie, Berlin-New-York,
1977, XIII+20:J p.+57 fig.
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sub care trebuie să vedem mereu realitatea istorico-arheologică
populaţia, pînza etnodemografică care locuia real aria sau ariile geografice respective. Sînt întrebări ce îşi aşteaptă răspunsul de la cercetările viitoare.
În ce ne priveşte ne-am străduit să aducem în discuţie acest repertoriu cu descoperiri de piese de toaletă, podoabă şi îmbrăcăminte din mileniul I e.n. descoperite mai ales în centrul Crişanei. E un repertoriu pe
care vom încerca, cu \"n'mea, să-l completăm ca număr de piese şi să-l
lărgim ca cuprindere teritorială asupra întregii proYincii Crişana.
Repertoriul cuprindP o serie de piese ce constituie izvoare, surse· de
cercetare arheologică, dC' luat în Sl'amă în stabilirea de fapte arheologice
în raportul de relaţii dintre ateliere şi c1şezc1ri, dintre producători şi consumatori, şi cei cărora le erau destinate.
Aria temporală cuprinsă e \·astă şi problemele ridicate sînt numeroasE:'
şi nu uşor de rezolvat. Ne-am străduit să adunăm în repertoriu tot ceea
ce ne-a permis să ilustrăm o temă într-o expoziţie. F, mult, e puţin ?, urmează să arate cercetările viitoare şi mai ales cercetătorii care vor aborda
în studiile lor astfel de încercări, dar mai ales descoperirile viitoare, la
care ne grăbim să adăugăm şi patrimoniul existent în diferite muzee şi
care se aşteaptă a fi făcut cunoscut, chiar şi prin astfrl de încercări repertoriale.

ORNEMENTS, PARURES ET PIECES D'HABITS DU Jer
MILLENAIRE n.e.

(Resume)

Aprc.'s unc introduction dans la bibliographie sommairc de l'etude des pieces
de parurc et d'habits, l'autcur presente le reperteoire des pieces de toiktte, de parure et d'habita ddcnues par le l\'Iuscc du Pays des Criş, pieces qu'ont fait l'objet
d'une exposition au titre Ornements et pieccs cl'habits du Jef millenaire n.e. L'cxposition fut ouvertc dans les villes Oradea, Timişoana et Caransebeş, en collaboration avec les musecs de Timişoara (a Oradea) ct avec les musees de Timişoara,
Arad, Caransebeş, Reşiţa et Lugoj (a Timi!'ioara et a Caransebeş).
On presenk dans un repertoire les pieccs de toilette (miroirs, ciseaux, pincettes, peignes), les pieces de parure (epingles a cheveux, anneaux ii chcveux, diademe.~, boucle d'oreille, colliers, perles de verre, perles fines, bracelets, bagnes) et
pieces d'habits (fibules, boucles de ceinture, aiguilles de ceinture, boutons,
appliques) selon le critere fonctionnel (parures a cheveux, parures ii oreilles, parures a cou, parures ii bras, parures a cloigt; pieces d'habits pour prenclre les vete11w11ts sur epaule, la taille, le corsage).
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On propose la rpcherche des pieces de toilette, des parures et des p1eces d'habits avant ,i la base l'etudl' des ccntres de production (ateliers artisanaux, dont on
apportc pn discussion Ies produits de l'atelil'r de perles du vcrrc decouvert a Tibtscum, de celui de pcrles (Melonen-perkn) de Porolissum (?), de celui pour la confc'ction des peignes aux dents bilatcraux de Hiharea C't d'ici le repaundisscnwnt
des pieccs realisces dans Ies communautes productrices, chez Ies commanditaries
d par t'change (aux foires) chez Ies communautes qui habitaient le territoirc respt>c'tif du certain intc>1·valle de temps.
Les necessites ont impose une certaine production, donc la confection de ce1·tain0s pieces, fati qu'avait conduit vers une ccrtaine vestimentation, vers la mode
(tenm' moderne!) et d'ici a la mentalite de l'epoque.
La recherche de petites pieces d'habits et des parures a usage cotidien permc>t
l'ctudc de certains aspects de l'intimite des realites historiques du I cr millenain':
la production, le repandissement des produits (l'echange) et d'ici la connaissanct·
des realitcs economiques, demographiques, culturelles et ethniques de Crişana au
1 millc•naire.
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3
PL. I. Fibule de bronz. 1: Biharea (in v. 9397);
2: Oradea - Salca (Inv. 242; Colecţia Galamb);
3: Biharea (Inv. 11. 509).
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1

,

2

3
PL. II. Fibule de bronz. 1: Oradea - Sal ca (lnv. 2-1-1; Colecţia
Galamb); 2: Oradea - Salca (de tipul MVF; Inv. 3113);
3: Bihor (de tipul MVF; Inv. 507).
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4

3

5

3:

PL. III . Perle. 1 : Bihor (de tipul M elonen1Jerle; Inv. 3125);
(lnv. 9956); Porţi (Inv. 7194); 5: Şimand (perlă de calcedoniu ;
Inv. 3148).

Mişca
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PL. TV. Tipare pent.i-u p rl din pa tă de ticlă d tipul cu triuri
- M lon np rl n (după H . B rn, Material unei H rst llun g t ehnik
anti/cer Melonenp rl

11,

in F

ts hrift Han ·-Jurgen Hundt,

1977, p. 134-140, fig. 1-4.).
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1

2

3

4
PL. V. Perl e { ?) d lut. 1 : Blharea (lnv . 10. 114); 2: Blharea (Inv .
11. 232); 3: Bihor (Inv. 3098); 4: Tărian (lnv. 4123) .
https://biblioteca-digitala.ro

S('t,er

110

Dumitraşcu

../
3

PL. VI. .';,iraguri, de mărgele (proven ind din atelierul dl' la Tibi cum).
J : Bihor (lnv. 3095); 2: Bihor (lnv. 3096) ; :1: Bihor
(lnv. 3103) ; 4: Bihor (Inv. 3127).
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2

PL . V II . Şirag ur i de mă r ge l e (de: tip T ibiscu m ). I : C r işana (prov .
In v. 3128); 2: B eretty ouj f alu (az i R. P . U n g a ră ; In v. 3128);
3: Bihor (In v. 3131); 4: Biharea (Inv . 11. 03 7) .
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3

tip Tibiscum şi prov nind din alt
1298); 2: Bihor (lnv. 3108);
Bihor (lnv. 3130); 4 : ,5imand (lnv. 3H.9).

PL. VI] l. .<;;iraguri el
1:

mărgel
(de
ă uieni (In\'.
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PL. IX. Şiraguri de mărg e le. (d e tip Tibiscum ş i provenind din alte
ateliere). 1: Bihor (lnv. 6770); 2: Bihor ? (Inv. 3,1 50); 3:
Bihor ? (lnv. 3151); 4: Bihor? (Inv. 3155),
8 - Crisia '83
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mărg le (pro\'enind din ateliere necuno cut ).
(lrw. 3 110); 2: Bihor (lnv. 312-l); 3: Şimand (lnv.
314 / ); Sirnancl (lm·. 3192).
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PL. XI. Şiraguri d e mărg e le (din sticlă ş i chihlimbar, prove nind
din ateliere n ecunoscute). 1: Tărian (lnv. 4081); 2: Biharea
(lnv. 11. 003); 3: Bihor (Inv. 3112); Tărian (Jnv. 4122).
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PL. XII. Şiraguri de mărgele. 1: Chişineu Criş (ln v. 4093); 2. Oradea
(lnv . 4182) ; 3 : Curtuiuşeni (Inv. 2307).
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PL. XIV. Fibule romane (de tipul cu capete d e ce apă, d e factură paleocr
1 : Oradea (Inv. 7051); 2: Dacia romană (lnv.
1300).
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PL. XV. Fibule romane (de tipul cu capete de ceapă, de facturii
pal eoc reştină). 1: Dacia romană? (Inv. 1301); 2: Miş ca
(lnv. 1269); 3: Mişca (Inv. 1263).
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PL. XVI. Tab el tipologic al fibul elor cu cape te de ce apă (dup ă
E. Kcller, Spătromisch e Grabfund e aus Sild bayern, Mi.inchen
1970, fig. 11)
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PL. XVII. Tabel cronologic al fibul elor cu capete de
E. K ell r , op. cil. , fig. 12).
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PL. XVllI. Cer cei cu cap po lied ric (d e factură romană) .
1: Bihor (ln v. 1959);
2: Biliar (lnv . 3829).

PL. X[X . Oglinz i ( ?) din bronz. 1: Biharca
(lnv. 3112), 2: Oradea (Inv. 31 16).
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X . Piep teni ele os. l: Ripa (lnt. 7210); 2: Bi/tarea (Inv. ll 228)
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PL . XXI. Pieptene de os. Biharea (Inv. 11228)
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PL. XXII.

Pibulă ele tipul cu

<'1nhlisl' Oradea (Inv . 1197).
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de lipul cu sem.idisc Oradea (ln v. 1199).
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XIV . Piept eni ele os cu clin t i bilaterali . 1:
2: alea lui Mihai (lnY. 1251).
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PL. XXV. Piepieni de os cu clinţi bilaterali prov nind din ateli ru!
de la Biharea. 1: Biharea (Inv. 11249); 2: Biharea (Inv . 10916).
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2: Fibulă de bron z. Oradea (lnv. 6771).
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PL. XXVIII. Fibule digitate (după A. Petre, Contribuţia atelier elor
romano-bizantine la geneza unor tipuri de fibule
,.digitate" din veacurile VI-VII e.n., in SCIV,

17, 2, 1966, p. 255-276).
9 - Crisla '83
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PL. XXXI. Pandantivi în formă d „lunulă" (d e factură bizantină).
1: Curtuiuşeni (Inv. 2308); 2: Oradea (Inv. 3052);
3: Curtuiuşeni (Inv. 2308 - mărgea?).
9*
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PL. XXXII. Pandantiv tip „lunulă". Tabel tipologic
M. Comş a, L'influence romaine provinciale sur Ia civilisation
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de la formation des etats,
VI, 1968, fig. 6).
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PL. XXX1III.

Sc hiţa de plan a cimitirului d e la Oradea
Gheţărie ( săpături N . C hid io ş an ).
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PL. X.XXV. Piese de pocloabă . 1: Bihor? (Diademă?, I nv. 2380);
2: B ih or (cercel?, lnv. 3828); 3: Oradea (Inel?, Inv. 3056).

o
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3

PL. XXX VI. Inel e pentrw păr. 1: Oradea (l n v. 4211);
2: Oradea (Inv. 4186) 3: Or adea (Inv. 3058);
4 : Oradea (In'(. 4213).
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PL. XXXVII. Inele pentru păr . Tab l lipologic
M. omşa, op. cit.)
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PL. XXXVTII. Colan d e bron z.

Cu rtuiu şeni
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PL. XX "TX. Colan de bronz. Salonta (Inv. 1281).
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PL. XLI. Brăţări. 1: Curtuiuşeni (lnv. 2307/ 1);
2: Tărian (Inv. 4173) .
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PL. XLII.

Brăţ ăr i . 1: Cauaceu (Inv. 3005);
2: Biharea (Inv. 1892).
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PL. XLIII. Brăţări (inc rt ). 1: Valea lui Mihai (colan pentru
copil?, brăţară; In . 23,1 8); 2: Beliii (Muzeul săte c
Beliu, d scop rită împreună u monede din sec. XI- II?!).
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