NOTE

O BRĂŢARĂ DIN AUR DIN COLECŢIA MUZEULUI ŢĂRII
CRIŞURILOR

de
Călin Ghemiş

Alături

de alte piese preistorice din aur, în tezaurul muzeului orădean se află o
din bară de aur, cu secţiune rombică. Piesa nu are loc de
descoperire ci este menţionat doar faptul că provine din vechile colecţii ale muzeului,
fiind înregistrată în 1972.
Brăţara a fost confecţionată dintr-o bară cu secţiunea pătrată şi răsucită de mai
multe ori, fapt căruia i se datorează forma actuală a secţiunii. Capetele piesei, care
păstrează secţiunea iniţială, sunt libere şi tăiate drept. Lipsa unui context clar de
descoperire îngreunează într-un fel încadrarea cultural-cronologică a acestei brăţări.
Dimensiuni:
Din punct de vedere tipologic, brăţările de acest gen evoluează din forme mai
simple, confecţionate din bară cu secţiune patrulaterală, cum sunt cele di~ depozitele
de la: Armeniş (Rusu, 1972, 44); Borşa (Rusu, 1972, 44); Bodrogkeresztur
(Mozsolics, 1973, 191); Budapest-Rakospalota (Mozsolics, 1973, 27); Căuaş IV
(Rusu, 1972, 45. Bader, 1978, 122, cu bibliografia ... ); Cetea (Popescu, 1956, 212;
Rusu, 1972, 45); Cugir (Ciugudean 1997, 119); Firiteaz (Rusu, 1972, 46. Mozsolics,
1973, pl. 79); Hodiş (Rusu, 1972, 46, Burda, 1979, 119); Maramureş 1972, 47);
Sacoşu Mare (Rusu, 1972, 48); Sighet (Rusu, 1972, 49); Sântana(Rusu, 1972, 49);
Slatina Timişului (Rusu, 1972, 49); Şmig (Mozsolics, 1968, 53; Rusu, 1972, 50)
descoperiri binecunoscute dealtfel în literatura de specialitate.
Piesele torsadate sunt însă apariţii rare în peisajul brăţărilor simple, tehnica
torsadării, cum se poate observa la piesele de la Oarţa de Sus (Kacso, 1987, pl. 22
aur, pl. 23 argint), descoperite în mediu Wietenberg II (Kacso, 1987, 70) sau diademe,
precum cea din tezaurul de la Barca (Bartik, 1994, 34), desco_perită în mediu Otomani,
fiind într-o anumită măsură, specifică bronzului mijlociu. In ambele descoperiri de
mai sus brăţările, respectiv diadema apar în asociaţie cu inele de buclă cu capete de
formă de barcă şi este vorba de exemplare lucrate foarte îngrijit. Tehnica torsadării
mai este întâlnită la una dintre verigile din recent publicatul depozit de la Cugir, jud.
Alba (Ciugudean 1997, 124, fig. 3.11.) însă în acest din urmă caz torsadarea pare a
nu fi fost intenţionată. În 1972, Mircea Rusu discutând problemele legate de
brăţară confecţionată
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metalurgia bronzului afirma: ,,Primele exemplare provin din necropolele tumulare
unde pe baza pieselor cu care se asociază ele pot fi datate în Bronz C sau D" (Rusu,
1972, 35). O brăţară din aur cu bara torsadată apare şi în tezaurul de la Meseşenii de
Sus (Mozsolics 1973, Taf. 93, nr. 7), alături de alte brăţări, asociere în tezaur care
ne-a determinat să încadrăm piesa în descoperirile aparţinând sfărşitului epocii
bronzului.
Aurul din care a fost confecţionată piesa este de culoare gălbuie, şi probabil
provine din minele de aur transilvănene, fapt nu întru totul confirmat, deoarece nu
există până acum o analiză metalografică a brăţării.
Prezenţa acestei brăţări în colecţia Muzeului Ţării Crişurilor ne-a determinat să
o considerăm drept o descoperire bihoreană. Lipsa unui indiciu mai clar cu privire
la condiţiile de descoperire, ne privează cercetarea de unele aspecte demne de luat
în considerare în privinţa descoperirilor aparţinând perioadei de sfărşit a epocii
bronzului din zona Crişanei.
Faptul că piesa provine din vechile colecţii ale muzeului, nu exclude posibilitatea
ca aceasta să fi făcut parte din unul din bogatele tezaure de aur descoperite în
împrejurimile Oradiei la sfărşitul secolului trecut şi începutul secolului nostru.
În legătură cu prelucrarea aurului în preistorie, trebuie să subliniem că „foarte
probabil „metalul provenea din exploatările din zona Băiţa Bihor, zonă în care auml
apare în ocurenţe de suprafaţă (Stoici, 1983, 1O1), nefiind exclusă exploatarea
acestora încă din preistorie, aşa cum a afirmat deja Mircea.Rusu (Rusu, 1972, 30)
fapt într-un fel confirmat de descoperirile din zonă între care un loc deosebit îl
ocupă tezaurul de la Hodiş (Burda, 1979, 65).
Funcţonalitatea piesei este evidentă, aceea de piesă de podoabă. Legat însă de
aceste piese trebuiesc subliniate câteva aspecte deloc neglijabile, pe lângă funcţia
de tezaurizare a metalului într-o formă care permite şi etalarea acestuia acest gen de
piese este posibil să fi fost folosite ca elemente cu valoare premonetală, cum au fost
folosite brăţările din argint în vechea Mesopotamie, lingourile de cupru cipriote sau
de ce nu turtele şi lingourile de bronz din Transilvania şi nu numai.

One Gold Bracelet from the

"Criş

County Museum 's " Collections

The autor presents an unpublished gold bracelet wich is dated in the Late Bronze Age, based on
the analogies from different discoveries, setteled in the big majority on the West side ofRomania.
The piece has no discovery place, beeing mentioned in the inventory register ofthe "Criş County
Museum", and is possible that the bracelet took part of one of the treasuries that were discovered on
the territory of Oradea in the late XIX' h century and the beginning ofthe XX' h century.
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PI. I. Brăţara din aur din Colecţia Muzeului Ţării Crişuri/or Gold bracelet from Criş Country
Museum's Collections a) desen, draw; b) foto, photo.

O brăţară din aur din colecţia Muzeului Ţării Crişurilor
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· PI. II,

Răspândirea brăţărilor

din bară torsadată I The distribution of tordated bracelets
Romania: I) Daici; 2) Meseşeni; 3) Oradea (?)
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