DEPOZITE DE UNELTE SI ARME MEDIEVALE
TIMPURII DE PE TERlfORIUL ROMÂNIEI*
A. CANACHE ŞI FI.. CURTA
Paginile de istorie ecomomică a Evului l!l.ediu timpuriu din sud-estul
Europei 'i mai cu searn4 capitolele priviioare la istoria agriculturii şi a tehnicii
9gricole din această regiune sunt adesea acoperite de descrierea. încadrarea
cronologică şi' atribuirea etnică a depozitelor de unelte şi arme, întâlnite frecvent
în regiunea Dunării de Jos sau la nordul cursului mijlociu al acestui fluviu.
Valorificate de obicei pentru ilustrarea consideraţiilor teJmice privitoRre la inventarul
agricol, depo�tele de �elte lld>uie pmite"lotuşi drept complexe de mare valoare
uheologicll. în special în sensul posibtlităţilor oferite pentru datarea diferitelor
tipuri de unelte sau arme i;onstitutive. Într-adevăr, prezenţa în acelaşi context a
unor piese atât de diferite din punct de vedere funcţional, precum brăzdarui de
plug, cleştele de fierar. toporul de luplA sau scăriţa de şa, oferă una dintre rarele
oc;azii de a surprinde sincronisme relevante, într-o perspectivă mai largă, pentru
orizontul .:ultural al Evului mediu timpuriu în Europa sud-estică1• kaportul
cronologic �ntre piesele ce alcătuiesc depozitele. precum şi acela dintre obiecte şi
complexul propriu-zis constituie o problemă de importanţă deoseb11ă pentru analizele
statistic-cronologice, deoarece este �ut că depozitele con\in adesea elemente ce
apar şi în inventarul complexelor- locuinţe sau în cel funerar, ceea ce le conferă o
valoare istorică sporită.
încadrarea cronologică a depozitelor s-a bazat de altfel pe datarea unora
dintre piesele componente. În Ciuda existenţei unor analogii pentru uneltele agricole
sau meşteşugăreşti printre piesele din in\entmul unor complexe ,Jnchise" (monninte
sau locuinţe) pentru .datarea depozitelor de la Dragosloveni, Radovam şi Bîrlogu

• Ace!I art 1<ol n:pruinl.1 varianta revlzutA fi muh e.uins.I a comunic4ni pn:zentate de
autari .la colocviul "Obiceiuri de depunere în pn:- 'i protoistorie". cc a avut loc la ln.•titutul de
Arlleologte din Bucureş1.i la dala de S mai 1992. Ne Colo!lim de �esl prilej pentru a adu�
mulţuminle noawe d-lui Şter1111 Olteanu pentru pn:ţioase.le infonna;ii (la can: n - :im li avut
alllnir.lai M%eş) pe � ni le-a pus la dispoziţie. precum ti d-lui Radu Huhoiu. firi îruirum.lrile ti
clariliclrile clnua accasll lllCTIR n-ar li putui aisla. De un mare sprijin pentru compilarea
infonnalici bilib"lf&licc he-a r1111 llhldentul M� Chiriac. clruia li mulţumim fi pe acea.•LI cale.
I Ptntnl impoitalţa dep>iite lor de IDlehe de rier iii dotarea utilajului qricol. V. Henning
1987. 42; cr. C""4-' 1 980. 1 7 1 ti Olteanu 1974. 4,.
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au fost folosite armele, mu.i llles topoarele de luptA şi vârfurile de săgeată. Soluţiile
cronologice propuse au înclinat în general către secolul al X-lea, pentru pi�e
databile propunlndu-se analogii din zona răsăritean A a Europei (Rusia k.ieveanA şi
stepele nord-pontice) sau din Moravia2• Deşi unele piese au fost datate mai
devreme1 plasarea depozitelor în inrervalul cronologic amintit permitea pe de o
parte legarea lor de complexe arheologice aparţinlnd culturii Dridu, iar, pe de alta,
punerea îngropării lor pe seama unor împrejurări istorice dC'lenninale de pătrunderea

unor noi valuri de migratori, cu precădere pecenegi'. Se insinua astfel că depozitele
de unelte şi arme de fier reprezint! un element definitoriu al ultimei faze a culturii
Dridu, deci că ar putea fi atribuite populaţiei locale româneşti. De aceea, interp�
ace.stor complexe este subsumat! soluţiilor propuse pentru elucidarea semnificaţiilor
lor arheologice. Astfel, atunci când nu au fost considerate simple inventare ale

unor ateliere de fierărie', depozitele de unelte şi arme au fost interpretate drept
proprietatea comună a unor obşti săteşti sau a unor familii6• FW ca vreunul dintre
cei care s-au ocupat de aceastA problemă să sesi:zczc inadvertenţele unei astfel de
ipoteze, avlnd în vedere numănd relativ mic de unelte agricole prezente într-un
singur depozit, ca şi concentrarea depozitelor într-o arie geografică anume1,
interpretarea lor drept „projJrietate obştească" constituie de acum o ,,regulă" a

1 Comşa/ Constantinescu 1 969, 433 'i unn . : piesele dalabile prin analogii din tuawul de la
Drago llloveni awll lopoarele de lupi.I � vArful de a&geal.I. Nania 1 969, 127: depozitul de la Btrlogu
se poale dat.a cu aju1orul =-amicii din locwn1a invecinali, da� confum81& ti de lopoare.le de
lupi.I. Comşa/ Deculescu 1971, 4 72: depozirul de la Curcani se poare încadra cronologic cu ajulorul

dpAligii, dar 'i ni vArfului de dge.al.I. Cf. Comp 1 980, 1 7 1 'i unn. , 1 79. Penb'U Miuea 1972, 1 2 1 ,
„cuprul d e vie" ş i capacul de c.Adelni\A de l a Coşna sunt pic� de provenienJI bizantin&. ce po t fi
da1a1e prin analogii, in sec. X-XI. Vezi, dimpouivA, penb'U datan:acapaculu1 de cldelnitA, Teodor
1 99 1 , 94 fi 1 68. Nadia 1 969, 1 27 foloseşle pentru datare 'i ,,runelc" de
pe brAzdarul de plug de la
·
Bîrlogu, runc „de tip protobulgar".
1 SApAliga de la Cwcani a fost datalA initial la sfilli rul secolului al VUl-lea fi începutul
secolului al IX-iea; d. Comşa/Deculescu 1 972, 472; Compl 980, 1 72. E.xi.sll 'i contradicţii
Oagran1e intre daiarea mai l.lrz.ie a pieselor ti dawu mai timpurie a momentului ingropArii
depozirului; cf. Nania 1969, 1 27 şi unn .
• Co�a/Const.antinescu 1 969, 434 'i n. 14: Teodor 1 985. 65 leagl depo7Jt.elc de unelte fi
11JTDC de 1ezaun:le de monede sau de obiecte 'i monede de la Dolhqti, RAducJneni •i Cleja,
atribuindu-le aceloraşi împn:jurAri islorice.
' Soluţie propu'IA penb'U depozitele de la Dragosloveni (Comp/Const.antincsc:.i 196'1, 434 )
•i BArlogu (Nani a 1 969, 12'1 şi unn.). Pentru argumenle contra accs1ei ipoteze, v. Ol;ranu 1 974, 52;
Olteanu 1983, 62 şi unn.
' Teodor 1983, 1 1 2: „puternice" obşti a&tqti agricole (sic I); Teodor 198 1 , 46: depoziwl de
la Radovanu. alAruri de douA unelte gAsile de rapt în �trai la Pietroasa. com. Cimpineanca, jud.
Vnncea ti de un pn:supu1 dcpozil - dar inCAi11en1! - de la Cl�i corun.iruie proprietatea unei
„ohşri dtc,ti" (sic ! ). 011eanu 1 974, 53 fi urm .• care n:pn:zinLl ('Ozitia cca mai rermA în ravouea
acestei ipoteze, crede cA cillln:a a dou.I docwncnte medic\'alc (unul din 1 1 8 1 , alllalt din 1 588)
n:feritoare la n:alitlti ln apan:nţl aimilan: celor n:Oect.ale de depozilele de unelte ;;i arme, esle
suficient.I penb'U a conchide, arâ!And cA sunt .bunuri materiale cu caracler gospodln:sc nparţinlnd
unei comunii.Iii de vil\! agrare. adicl grupului familial dtese devllmaş". V. ti Olteanu 1 9R3, 64

ti unn .

' Torufi. unii se hazarclem chiar ln a calcula pe haza nwn.lrulul llllellelor agricole (în
brlzdan:le ti cuţilele de plug) dirnenaiunilr. demografia ale ..grupului familial llAICIC devllmat'·; cf.
Olteanu 1974, 54 : 7 brlzdare de plug ln depozitul d� la Dragollloveni indicA o llfUAn: de ca. 20 de
cue. V. fi Olteanu 1983, 66. cr. Spinel 1985, 1 26: mai multe depozite de unelte provin din zana
cotului v....oei.
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cercet4rii, c u atât mai mult cu cât, deşi f3ră vreun argument solid din punct de
vedere arheologic şi fări a demonstra existenţa vreunui raport stratigrafic, s-a
admis ca postulată îngroparea depozitelor în cadrul unor aşezări'. Acceptarea ca
atare, BrA spirit critic, a acestor aserţiuni a atras ilupA sine alte inadvertenţe,
depozitele de unelte şi anne fiind citate ca atestând legAturi comerciale cu
Bizanţul, deşi cea m� mare parte a analogiilor pieselor databile se afU în afara
graniţelor Imperiului şi nici unul dintre cei care au luat în consideraţie ace,,te
complexe nu a putut cita mAcar o singurA descoperire similară din aria cultura!A
aflată la vremea aceea în cuprinsul statului b!zantin9• încercând sA P...zolve impasul
explicativ creat de reunirea în aceste „tezaure comunitare" a uneltelor agricole
sau meşteşugăreşti cu piese mai greu de asociat cu „grupul familial sAtesc
devAlmaş", precum armele (cu precădere de că!Areţ) sau piesele de harn�ent,
adepţii amintitei ipoteze explicau acest fapt prin lipsa unei specializări a
meşteşugului, printr-o diviziune incipientă a muncii, de vreme ce acelaşi ml',şter
producea de toate'0• El ocupa în acelaşi timp o poziţie socială înaltă în raport cu
populaţia localA11•
Natura specială a depozitelor de unelte şi arme reiese totuşi din simpla lor
considerare din punct de vedere strict arheologic, adică separând &:este complexe
de orice alt inventai funerar sau de locuinţă. Atunci când sunt cunoscute,
circumstan1ele descoperirii (de altminteri, de cele mai multe ori întâmplătoare)
permit uneori sesizarea acestei nuan1e distinctive11. Din păcate, publicarea
1 Com,a/Decule>Cu 1 972, 472: la fel ca 'i cel de la Dragosloveni, depor.irul de la Cun:ani
ule ucuns la marginea de sud a qezArii feudale !impurii, desp� a c!rei topografie �i ale c!rci
locuinţe, deallfel. nu se ltie nimic precis. Popescu 1 968. 690 n. 92: slpAturile din punctul "Coiul
bumbacului", unde a fosl descoperii depozi1ul de la Dragosloveni, nu au dezvelii nici un complu
corncmporan. To�. depoziruJ a continuai sl fie considerai ca aparţinlnd unei aşeziri; v. Mi�a/
Nlmol.,._au 1974, 69;011eanu 1983, 6S.
' Eumplar în acesl sens esle Dan Gh. Teodor, care afinnA chiar ci brlzdarele de plug,
cuţirele de plug, ramele de h.lrle1 fi alpAligile suni „in mod cert" importare din Imperiu; cr. Teodor
1981, 6l. Acel-.; autor ins& sesiz.eazA rvitalea armelor li a uncllclor de fier din leritoriul
carpal.tHlun.lrean in -olele VIII-IX (in rapon. de exemplu. cu obiecrele de podoabl), fapl pus
pe llOUlll unor restricţii de nlllllt economici con!inule in legislaţia bizantinA a epocii (Teodor 1 98 1 ,
82). Din llCeUll cauzl, producţia local.I de unelle a trebuii sl acopeno necesarul obţinut ahidatA din
impon (Teodor 1973, 228, unde preia de fapt liri d;scemlm.ln1 consideratiile, cu muli depA..°!'ile
chiar ti la momentul �pectiv, ale lui Kajdan/Liravrirt/Udal!ova 1 96 1 , 1 57). Esle greu de inl"•es
Ins& cum produse le locale, fie li lucrare dupl model bizantin. au putut deveni ullerior �in mod
cert" imponuri bizantine.
„ Cf. Corn'"'Consrantine>Cu 1 969, 435; Nmia 1969, 1 30: în c iuda caracrerului "înapoiat"
al mqtquplui local. p;e...le agricole �d practicarea apiculturii 'i i gr"'1inAri1ului dcmon.•tre.az.A
ci din punci de veJcre al utilajului �giunile noastre se aflau la nivelul celor mai avan!.lle rrgiuni.
' ' Nania 1 969. 1 30: mqrend fieru care a lucna brtzdaruJ de plug de la Bârlogu ..in�1inea
lqllurl eu ,efii noilor vmip (pnnobulgarii - n.n.), delerminlndu-i sl foloseasd 1erierea runici"
(sic!).
11
Colllfa/Cons1an1inucu 1969, 426: piau-. de L.cu1i1 eu unme de rugini, „de care fuoue
lipit un h.lrleţ fnamcnW". anii ci obiectele fusesert lngrtmldile. Comfl/Dedulescu 1972, 472:
oblec111 l lipil de slp&liaa de la Curcani ateoti ci obiectele se aflau laolallJ ,; ci deci avem tle-a '"""
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mrnmplctă sau necorespuzătoare a unor complexe desrre i:are se vehiculează
id1:ca di ar reprezenta depozite, împiedici verificarea criteriilor distinctive care
asigură defini1ia acestui lip de de5':opcrire arheologică".

Pcn!IU a conferi mai multă precizie demersului nos!JU, în cele cc

unncază

in1elcgem prin „depozit", acel complex arheologic cuprinzând un nwnAr snficicnt

de mare (în orice caz, mai muh de două exemplare) de piese (unelte, arme

etc.),

găsite laolaltă, în acelaşi context, şi despre care se poate afirma cu certitudine el nu
aparţin inventarului vreunei locuinţe sau vreunui mormânt Această definiţie

restrictivă, dar care are meritul de a sublinia încă de pc acum caracterul deliberat al
depozitului, de

depunere

în circumstanţe speciale, se apropie de semnificaţia

îndeobşte recunoscută a tezaurului (de obiecte sau de monede), dar şi de sensul
termenului de „depozit" acceptat în alte contexte istorice (epoca bronzului,
La�ne etc.)

Astfel, deşi la cca. 1 -2 m de locul descoperirii sale, investigaţiile ulterioare

au scos la iveală o locuinţă, depozitul de la Dîrlogu trebuie privit ca un complex

aparte, ce urmează a fi analizai ind�pendent de consttuc1ia învecinată••. În cazul

depozitelor de la Dragoslon.ni (Cat. 5) şi Radovanu (Cat. 7) există informaţii
relative la suprafa1a şi adâncimea la care au fost găsite piesele constitutivei!.
în utilizarea informaţiei eterogene oferite de biblir.Jgrafie, se pot distinge
astfel cel puţin trei categorii de date:

I ) complexe publicate în aşa fel încât permit verificare.a definiţiei de mai

sus (depC1zitele de la Bîrlogu - Cal. i . Budeşti - Cat 2, Curcani - Cat 3,
Dragosloveni - Cat 5, Răstoaca - Cal. 8).

2) complexe care, fie datorită c• "'CUmstantelor descoperirii lor, fie datorită
publicării inadecvate, coresptmd doar parţial definiţiei (Coşna - Cat 3, Radova.1111

- Cat. 7, Ra::ia - Cat. 9).
3) descoperiri publicate ca „depozite", dar care, în lipsa oricăror date

cu �11 depoziL DimpntrivA. cf. Com,'11 Gheannopoulos 1 969, 6 1 9, descoperiJU pieselor dr la
Radovanu pe o suprafa!A dr aproximativ 20 m'. „care es..c egali cu suprafata unui bordeiu, pWle
sub semnul in�bArii intcrprela!U lor drept depozil, lls&nd mai degrabl loc ipotezei invontarului
W1ui llelir de liertrie. Acea.\ll distinc\ie nu esir îmi intotdeaW1a ICSiZlll. depnzitr ca cele de la
Dragoalovoni aau Rlstoaca liind puse allluri de deEoperiri de o cu totul alll naturt (ca de pildl,
rrl< de la CAmpineanca); cr. Teodor 1 98 1 . 46; Teodor 1 983, 1 1 2; Teodor 1 985, >S.
" Potrivit lui Mitrea 1972. 1 2 1 , piesei< de la Coşna COl\ltituie WI dcporit, ceea ct estr
confirmat �i de ci� Teodor 1991, 94, � 168, de'i SCAri\a de ta. aminlilA do rA� primul. nu mai
este men1ionalA de el� ce III alt. Teodor 1 9.'.iS. n9. n. �S mentiona torufi ui•ICll \a Wlor anne în
d<r<•titul do la Coşna. precum 'i a mai multor s.:ceri („Ies raux"); cr. Teodor I Q70. 1 14, n. 100. ln
acela�i rol, rama de hirle\ publicalA de Com(l'I 1980, 1 77 ti 1 79 n. 34, face ranc. rotrivit autoarei,
dinir-un depozit gA.it la Obrejila. jud. Vr.m:ea <ti nu Buz.iu). din care ins.I nu mai cstr cuno11CUIA
nici o altA pieii.
" Nania 1969, 1 20 ,; unn .
" ComtaJCon11antine.:u 1 969, 425 ,; unn. ; ComplGheann opoulot 1 969, 6 1 7 •i unn .
l'· · n'"' drr>n1.i1ul de la Curcani. v . Coni,aJDeculescu 1972. 472.
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co�punz!toarc definiţiei, trebuie excluse din această categorie (Obrejiţa - Cal
6)".
Pentru demersul nostru, este important să se reţină principiul pobivit căruia
fiecare categorie de infonnaţie a fost aciecvată etapei respective de cercetare.
În pofida structurii relativ eterogene a fiecărui depozit în parte, am putut
surprinde o anumit:. regularitate tipologică, plecând de la analiz.a complexelor din
prima categorie de infonnaţie şi extinzând apoi seria tipologică asupra celor în cea
de-a doua categorie. Am evitat o cuantificare prea extinsă, deşi acea.sta era
posibilă diJ1 punct de vwere tipologic, pentru a nu scăpa din vedere caracterele
comune şi pentru a conferi demersului nostru un minim de coerenţă. Deşi în uncie
cazuri, semnalate de nor prin ghilimele, terminologia utilizată de către cei ce au
publicat depozitt:le respective treb11ie privită cu mari rezerve, utilizând mai multe
scheme tipologice deja elaborate (mai ales pentru uneltele agricole şi pentru
arme), am operat în cele de mai jos cu următorul set tipologic (fig. 1 ): 1 7 I „amnar fusiform"; 2 - brăzdar de plug (A I HeMing), cu variantele sale
simetrică şi asimebid; 3 - capac de cădelniţă; 4 - ciocan; 5 - „ciocan pentru
minereu"; 6 - cleşte; 7 - coasă (1 5 Hennin g); 8 - „cuţitoaie"; 9 - cuţit; 1 0
- cu\it de plug ( E I HeMing); 1 1 - cuţit de plug (E 3 HeMing); 1 2 - „daltă";
13 - „fier de cură\at plugul"; 1 4 - găleată cu cercuri şi toartă de fier; 15 ling•uă de fier pentlu turnat metalul topit; 16 - nicovală cu secţiune rectangulară;
I 7 - nicovală cu secţiune ovală; 18 - otic (P 2 Henning); 19 - piatră de ascuţit
(cute); 20 - ,,ramă de hirtei" (O I HeMing); 2 1 - săpă.ligă (K 1 0, 1 1 sau 23
Henning) 22 - scăriţă de şa (VI KÎlpicnikov IV b Ruttkay); 23 - seceră (H 2
Henning); 24 - topor de luptă cu tăiş asimebic dispus faţă de trunchi; 25 - topor
de luptă cu tăiş îngust (li a Ruttkay); 26 - topor de luptă cu tă i ş lat, „în evantai";
27 - topor de luptă în fonnă de vârf de lance; 28 - verigi de fier; 29 - vârf de
lance; 30 - vârf de săgeată cu aripioare (I Ruttkay); 3 1 - zăbală; 32 „lingură
pentru scobit butucul roţii de car (gaura bui:elei)"; 33 - bară de fier; 34 cârlig; 35 - cosor (G 4 b Henning); 36 - „scoabă - daltă pentru tâmplărie".
=

11 Potrivit lui HeMing 1 987, 47 fig. 18, din lista dqlozltelor cu unelte agricole de fier de la
lnc-epu1Urile Evului mediu, descoperite pe teritmiul Romlniei, fat:e pute •i depozirul de la Clianu
Mic. jud. Bi1lri11-NlsAud. publicat !bd de cltn: G. Marinescu 'i A. Retegan ca dllllnd din 11« .
1 1--1 11 (v. Muineu:u/Rete1111 1979, I H-260). Avlnd in veden: ci luavu lui J. Henning nu
con]ine nici WI ugwnent Icu 11At mai pulin demons1r11i1) pcnb'U IM:aldnouA lncadran: cronologic.I.
ca '' :irezenli, tn cadrul depozitului, a unui bri.r.d1r de plug de tip B 2 Henning, cancteMtic mai
degrabă depczitelor din perioada La�ne tlrzie, nu am inlrodus depozitul de la Cliana Mic lh
catalogul compluelor aOate aici ln disculie. Olteanu 1983, 1 36 n. 14: menlioneazA ..marde depozi1
de 18 brtzdare de plug Jin fier" de la Oniceni, jud. Neam1. care Ins.I adt prin structura sa
MOb...,ui LI., cit 'i dalorili lipaei altor informalii de natwt a confirmi ICelte afumapi, nu a fost
inclus în cawoa.
,. Pentru tipologi a uneltelor agricole, V. H"'11! ing 1987. 43 na. I l. Penb'\I lipolo11i•
amwnentului ,; a piuelor de ham..-nerit. v. Rutlkay 1982, I n tab. li; Kirpirnikov 1 973, 1 1 fi
wm.; Vlmatiova 198 1 . 8' li1. I , 86 lia. 2 fi 3, 87 li1. 4. De un real folos ne-au fon � Stepă 1987,
-um si 8ialckov4 1 9R I .
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Analiza combinatorie a pieselor ce compun complexele din primele doul
categorii de informape relevă prezenţi unei mari grupe ilustrând tipul de uocie.re
c11T11C teristic mai multor depozite şi o alta. mai mică, cuprinzând elemente ce nu
pot fi încadrate tipologic sau cronologic în prima grupă (fig. 2). Astfel, cea de-a
doua grupă cuprinde piese descrise drept „cuptoaie" (răzuitor1) sau „dai!!" (de
fapt o unealtă constând dintr-un vârf ascupt ataşabil probabil unui mâner de
lemn)1 1 , precum şi unele piese neobişnuite în cadrul depozitelor din centrul şi
sud-estul Europei, precum lingura pentru turnat metalul topit 1• sau ,,amnarul
fusiform", foarte probabil interpretat greşit (probabil o gardă de spadl sau de
sabie). În sfârşit, ace.astă grup A cuprinde alături de cuţite, destul de rar întâlnite în
depozite'0• vGrfurile de săgeată cu aripioare, la rândul lor' neobişnuite pmtru astfel
de complexe.
În interiorul celei dintâi grupe se poate sesiza un nucleu de mai multe piese,
ce apar împreuni în depozite cu un grad ridicat de frecvenţi şi un număr mare de
exemplare. Este vorba în special de unelte agricole (slplligl, coasă, seceri şi
otic).
Această asociere reiese cu mai multă pregnanţi din înserierea tuturor
complexelor din prima categorie de informaţie (fig. 3A). Depozitele de la Răstoaca,
Bîrlogu şi Dragosloveni conţin piese flcind parte din doul grupe diferite, cărora
le corespund depozitele de la Budeşti şi, respectiv, Curl:ani. Astfel, una dintre
grupe cuprinde piesele principale ale plugului (cuţitul de tip E 1 Henning şi
brăzdarul), unelte meşteşuglreşri (ciocan şi nicovală), una dintre piesele de
harnaşament (scăriţa de �) şi principalele tipuri de arme (toporul de luptă cu tăiş
îngust, toporul de luptă cu tăiş lat asimetric dispus faţl de trunchi şi vârful de
lance). În schimb, cealaltă grupă este reprezentat& de unelte agricole de săpai altele decât piesele plugului - sau de recoltat (săpăligă, otil:. coasă şi seceră), de
o singură uneai!! meşteşugărească ( cleştele) precum şi de o singură arml (toporul
cu tăiş în formă „de evantai"), la care trebuie să adăugăm şi veriga de fier.
utilizată probabil tot în cursul muncilor agricole.
Se observă aşadar că dacă una dintre grupe este dominată de armament,
cealaltă iese în evidenţi prin preponderenţa uneltelor agricole. Nota distinctivă o
dau drpozitele de la Budeşti şi, respectiv, Curcani, singurele care nu sunt împărţite
între cele două grupe de asocieri. Este demn de remarcBl de asemenea faptul că, în
prima grupă, piesele constitutive se întâlnesc de regulă în cite două sau trei
e11emplare (excepţie făcând doar brăzdarul de plug, cu câte 7 exemplare. în
depozitul de la Dragosloveni), în timp ce în grupa a doua, uneltele agricole sau
" M•nlA subliniai.I aici analogia morfologi� din� rirsa de la Birlogu <N111 i a 1969, fig.
1 13 a-b), inltrpretat.I cmpl ,.ICOabA-dalll" •i lncadrall de noi ln lipul 36, 'i pieaa de la Curcuii
(Com'8/Deculescu 1 972, fig. 1/5). Penlnl ,,cu1i1oaie", v. Dumitraşcu 1 978, 69 <llrt ilustratie).
" DwnilraŞ('u 1978, fig. 8 .
• Vezi to�i prezen19 cuplelor ln invenlarul unei locuinle d in mnificatia de l a Pn�dim
!Slovacia), alAturi de alte pieae (z.Abale, pinteni, eeceri, topoare), care u fi pubit 1ugera ui11e11p
unui depozit Cr. B ialekov6 198 1 ,.J I fig. J S.
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cele m�glr�ti (cl�le) apar destul de frecvent fie în nwnăr mare de
exemplare (cAte cinci sau câte şapte), fie numai într-un singur exemplar.
Observaţiile de mai sus îşi menţin valabilitatea şi în cazul înscrierii tuturor

descoperirilor din prima şi cea de-a doua categorie de informaţie bibliografică
(fig. 3 8). Adluglnd astfel setului de date elementele complexelor de la Râpa,
Coip!a şi Radovanu, se observă că, deşi invrrsate spaţial, cele două grupe îşi
menţin în lmii mari componenţa. Trăsăturile Jor dominante sunt subliniate o dată

mai mult prin această nouă înseriere: una dintre grupe este în mod vădit reprezentată
de quasi-totalitatea uneltelor agricole (seceră, otic, coasă, săpllligă, brăzdar de
plug, adică S din cele 9 tipuri de unelte agricole, cu 34 din cele 44 de exemplare
înregistrate în c atalog), în timp ce cealaltă este la fel de clar caracteriută de
pru.enţa urnelor (vârf de lance, topor de luptă cu tăiş asimetric dispus faţă de
trunchi , topor de luptă cu tăiş îngust şi topor de luptă în formă de vârf de lance,

adică 4 din cele 6 tipuri de arme, cu 1 5 din cele 20 de exemplare înregistrate în
catalog). Dacă uneltele meşteşugăreşti şi-au menţinut polaritatea (grupa uneltelor
agricole conţine cleştele, iar cea a armelor, ciocanul şi nicovala cu secţiune
rectangulară), apariţia scăriţei de şa în grupe diferite în funcţie de înseriere trebuie
int:rpretată probabil ca un ind ic i u al caracterului său irelevant pen tru demonstraţia
ce urmeazA.
Se cuvine de asemenea subl in iat faptul că dacă grupa uneltelor agricole este
în continuare reprezentată intre altele de depozitul de la Curcani, cel de la Budeşti
pătrunde în cazul celei de-a doua înserieri în aceeaşi grupă, rolul său în grupa
armamentului urmând 'lă-1 joace descoperirea de la Radovanu. În ceea ce priveşte
numărul de exemp l are în care apare reprezentat fiecare tip, se men\in în general
observa\iile anterioare: deşi br.lzdarul de plug poate apărea în câte două exemplare
(depozitele de la Budeşti si Bîrl ogu) , el este întâlnit la Dragosloveni în 7 exemplare
(dintre care unul asimetric), la fel ca şi C l eşte l e; la rândul lor, celelalte unelte
agricole apar în cite două ex em p l are (coasa şi oticul) sau în câte S exemplare
(săpăliga şi secera. aceasta din um1ă şi în câte 3 e llemp l are , ca în depozitul de la
Birlogu). Să reţinem deci numărul mare de exemplare pentru fiecare tip reprezentat
în grupa uneltelor agri col e . În schimb, nici cuţi tul de p lug, nici ciocanul, nici
toporul de luptă cu tăiş îngust. elemente reprezentative ale celeilalte grupe, nu au
mai mult de trei aparen\e. ln plus, singurele piese care prezintă urme nu numai de
folosinţA îndelungată, ci şi de repara\ii u lte ri oare se găsesc în prima grupă
(depozitu l de la Birlogu )i 1 •
După cum nmdtă din lista de-'ICoperirilor, cea mai mare parte a analogiilor
pentru pieo;ele componente ale grupei uneltelor agri co le se găsesc în aria
elltracarpatică �i anume în nord-estul Munteniei şi sudul Moldovei (fig. 4).
Dealtfel, asocietea dintre sâpălig4, seceri, coasă şi otic este caracteristici depozitelor

Olreuiu 1 974, 49 n. 46: bandajrle de fier aplicare brbdarelor •uplineoc calitatea
1 aţelului. in coadiliile aboot!ntel procedeel or tehnnloglce de produce"' a oţehailor
superioare.
11

inl"erioul
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cu unelte agricole din nord-estul Bulgariei, o suucturi foarte uemAnltoue
prezentând, de exemplu, marele depozit de la Dllgopol22• Nu este ie aceea
întâmplător faptul că llllalogiile pentru brăz.darele de plug B.\imctrice de h:
Dragosloveni şi Budeşti se regăsesc în depo�tele din sec. VUl-lX aflllle în
aceeaşi zonă, considerată drept Wlul dintre principalele ccnlJ'e de difuziWle ale
acestu! tip de brăzdar de plug2-'.
Desprinderea celor două grupe de asocieri cu ajutorul înserierilor operate
poate fi interpretată ca un indiciu al Wlei cezuri cronologice. O analiz! a fiecărui
tip constitutiv va avea menirea de a verifica această ipoteză.
Brăzdarele de plug descoperite pe teritoriul României oferă suficiente
repere pentru _precizarea intervalului cronologic în care pol fi încadrate exempl�le
din dcpo;ite. în ciuda dalărilor extrem de irnprcci se, ba chiar uneori contradictorii2',
descoperirile de la Lazuri şi Şimoneşti (v. Lista nr. 9 şi 1 4) îngăduie inc:idrarea
cronologică în sec. VIII , probabil•şi în cel următor. Atâl cercelul cu buton st'!.lat de
tip târziu cu care era asociat bri.zdarul de la Lazuri25, cit şi materialul ceramic din
locuinţa nr. 1 1 de la Şirnoneşti, precum şi analogiile din aria culturii Saltovo
Maiaki16 sau din Mo;avia27 constituie serioase argumente în sprijinul ecestei datăn21•
O datare similară, în pofida unor llll alogii mai timpurii29, poate fi acceptatl
şi pentru cleştele de fierar, în condiţiile în care nu se cunoaşte contextul amcologic
v Henning 1987, 4'1 fig. 1 7; Zla!MU.i 1 960, 103 ti urm ti fig. 16. Asocierea dintre seceri
ti sApAligA c!llc caracrerutkA şi zonei I (de la DunArca mijlocie). v. Henning 1987, 46 fig. 1 7 .
u Hcnning 1 ?87, 56: dqxizirele dr l a DMgorol. Dăbniveno, Provadiia, Doncevo, Swnbolovo,

Razlog.
" Exemplarul datat cel mai timpuriu este cel de la Butuluc, incadral in occ . 111-IV (01Leanu
1 974, 49), IV-V (Teodor 1973, 224),V-Vll (Teodor 1 978, 20) .au VI-VII (Dolinescu-Ferchc/
Constantiniu 1 98 1 , 327 şi unn. ). Exemplarele datate cel mai tArriu prov in de la Comitei (şi nu
Crr�teni. eum srctit indic.I Dan Gh. Teodor, d. Teodor 1973, 224: Teodor 1 978, 1 09; Teodor
I sao, 95), datat în ae.c. X-XI (l"eodor 1 978, 109; Coman 1 979 a, 89; Teodor 1980, 95), precum fi
de la Mlnhtiru, datat tn aec. Vlll-X (Teodor 197S, 64; Teodor 1 985, 6 1 ), lieC. X (Olreanu 1974.
48), X-XI (l"eodor 1978, 109 şi Coman 1 979 a, 89) sau IX-XI (Teodor 1 973, 224). A� dupl

cum se observi, dalArile acestor piese gAsite tn1A1r.i•�tor, flrt ni ci un rel de indiciu asupra
con�rului descoperirii, tn:buie privite cu atlt mai multe rezerve, cu dt ele variazA, chiar •i în cazul
acelui� autor, de la o public111 ie la alta, intn: patru (Teodor 1973, 224 fi Teodor 1978, Ul) fi trei
aecole (Teodor 1 97S, 64 'i Teodor 1 978, 109). De ,,reguli", ele suni atribuite orizontului cultural
Dridu; cr. Teodor 1 968, 238. V. ti Marei/lamboar 1980, S l I , care le cooaiderA dJqJt picte cara.cre
rutice 8.fCZAtilor fortificate tn111ilv�nene din secol�le X-XII, ie� nici un exemplar nu 1 foii pini
a.cwn descoperit lntr-o utfel de a.,"U.lll"C. Sunt citate uncr.ri •i exemplare, care nu 1un1 publicare
nic.lieri fi a c\mrexistcn!A nici m�ar nu poate fi vcrificatl. ca de exemplu cele de 11 lvefli (proba
bilace!afiexemplarcu cel de la Pogon�i. corn. lvqti jud. Vaslui) sau Adjud; cr. Teodor 1971. 224.
" Pentru dalarea acesrui tip de cercel, v . Comta 197 1 , �8Hlipul l l ); CilinU.a 1975, 71 (tipul
li C, datai între cea de-a doua jumAtate a lltt . VII ti în sec. \'ni).
„ Stepi 198 1 , 1 49 fig. 36/S I , 5 2: aec. VUI-IX: cf B41int 1989. SO.
,., E..emplanal de la Pobcdim esre daw tn prima treime a 11«. IX (8ialdtov6 198 1 , 42 lig. 30).
D Datarea ucmplarclor uimelTice esre uiguMllA de prcz_en\a lor in depoEitele din ser.
Vi li-IX din nord�•NI Bulgariei; v. Hennina 1 987, S3 fig. 2 1
" &emplare limilan: de cleşti provin din llfCZU1!& d e l a M orqri frloredt 1 979, I 50) fi din
mormlntul X de ml!ltquaar de la B111d , can: fKe pani: din cea de-• patra gnipl 1 mormintelor in
1iruri din Tranlilvani1 rHoredt -1 986. 34 l.
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al descoperirii singurei analogii din zona cxtracaipatică'0• Cu toate acestea,
analogiile din aria culturii Saltovo-Maiaki11 şi din Moravia12 indică acelaşi inter
val cronolugic (sec. VIU-IX).
Deşi coasele apar atât în depozitele (Dălgopol, Bojurovo) �i în aşezările
(latrus, Preslav, Karanovo, Pemilc) din nord-estul Bulgariei, cât şi în depozitele
(Miculcice, depozitul li, Rajhrad şi Oslavany) şi în aşezările din zona moraviană,
exemplarele descoperite în România nu confirmă decât parţial datarea celor dintâi.
Astfel, acceptând datarea în secolul al IX-iea pentru coasele de tip I S Henningll,
rămâne de explicat asoci erea unei astfel de piese în bordeiul nr. 16 de la Bucov-Tioca
cu fragmente ceramice decorate cu incizii orizontale şi haşuri oblice, decor ce este
îndeobşte încadrat cronologic în secolul al X-lea1'. în orice caz, proveaienţa
acestor exemplare din Bizan\1� rămâne încă o ipoteză de demonstrat, atâta timp cât
c r le mai aprop:atc analogii se găsesc dincolo de linia Dunării, în nord-estul
Bulgariei.
O datare timpurie trebuie acceptată şi pentru cosorul din descoperirea de la
Coşrt4, încadrat în tipul G4b Henning, care, aidoma piesei similare de la Jarştea
(v. Lista nr. 2 1 ) are analogii datate în secolul al VllI-lea la Vidin, Svoboda şi
DAlgopoP', precum şi în Moravian. În ciuda contemporaneităţii cu secerile de tip
H 2 HeMing, folosirea acestor cosoare drept unelte de recoltat cerealele'8, dacă nu
este o ipoteză cu totul nefondată, atunci rămâne încă a fi demonstrată.
Pentru cealaltă piesă de plug, cuptul, datarea variază în func1ie de tip.
Astfel, pe baza analogiilor din depozitele de la Vlaşco Selo, Dălgopol, Dăbraveno,
Provadiia-Sadoolu şi Bojurovo, precum şi a celor din Moravia, cuţitul de plug de
tip E I Henning ar putea fi datat cel târziu în secolul al IX-lea19, în vreme ce pentru
exemplarul de tip E 3 Henning din locuinta nr. 2 de la Tulcea este posibilă o datare
mai târzie, în intervalul secolelor X-XI, datare sugeratl şi de prezenta unui

• Clqlele de la Şuletea (publicat iN4 uneori ca provenind de la Giurcani) a fost datai firi
fel de qumente fn sec. VII-IX (Teodor 1978, 77 şi Teodor 1 980, 6S) sau XII-XIII
(Coman 1 980, 1 4J).
" Stepi 1 98 1 , 1 49 fia. J6{4J: a doua jumltetc " sec. Vtn - începutul sec . IX: d. B4lin1
1 989, SO ti S I Abb. 22/4.
" EAanplarul de la VnatecU Podhradie e.ie datat la 1mi,itu1 secolului al IX-iea; rf_
Bialecovi 198 1 . JO fig. 1 4; 19 fia. S.
" Henn ing 1987. 1 2 1 - 1 37.
Don.:eva-Petcova 1 990, 79.
" Teodor 198 1 . 6J.
" Cosorul de la Co"1a a fosa datal ldl tn sec. X-XI (Teodor 197J, 225; Teodor 1 978, 109;
Teodor 1 980, 65), dl fi în sec.XII-XIII CT•..X:or 1 96S, J29n. 25), dqi cele mai apnipiate analoaii
•uni con•idenle a proven i din ..qezirile '>izanlinc'" din sudul DunArii din sec . V-VII (•ic ! )
(Teodor 1 1170, 1 1 ·1: d . Teodor 1 98 1 , 63). Datarea l or mai llrzie pe baza dimen•iunilor m ai m ari n u
se po•le 1111\ine; cf. Teodor 1 970, 1 1 4. Pmll'U analogiile d in Bulgaria, v. Hennl.1g 198-7, tar , J7!26.
28, 29.
" ln depozitul de la Mornsky J:ln (Bialekov6 1 98 1 , 42 fig. 32).
• Teodor 1 117J, 22S; Teodor 1 978, 109; Teodor 1 980, 6S; Teodor 1 98 1 , fl3.
„ Hcnnin1 1987, 1 2 1 fi urm; pentru onalogi1 din zana culturii Sallov<>-Maiak.i. v_ B'hn1
19Hll, � ti 5 1 r.a. 2211 .
n ic i IDI
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exemplar asemAnAtor din depozitul de la telopel:, gAsit împreună cu 1 8 monede
de la Ioan Tzimiskes40•
O piesă interesantă, frecvent întâlnită în inventarele funerare' '. este �i
găleata cu cercuri şi toartă de fier. În ciuda ilustraţiei necorcspunzAtoare'1, este
de�tul de clar

cl în

depozitul de la Dragosloven i avem de-a face cu mai multe

(probabil nouă) piese distincte. Una dintre !orţi, prezentând la capete proeminenţe

piramidale0, are o analogic fidelă la Pobedim, unde este datatl în prima treime a
secolului al LX-lea44•

în orice caz, găleţile sunt întâlnite atât în necropola turnului

de la Somcşcni41, datată în jurul anului 800 şi în necropola de la Obîrşia46, datată

în

�.

Vlll şi la începutul celui unnător, cât şi în complexul (probabil) funerar de

la fintînele, datat între mijlocul sec. IX şi începutul celui unn!tor'7•

Se

poate

accepta prin unnare ca adecvatA aceeaşi datare pentru toarta de găleată de la
Dragosloveni, ca şi pentru exemplarul similar din Moravia.
baza

Tot în sec. al IX-iea poate fi dlllată nicovala cu secţiune rectangulară, atât pc

inventarului bordeiului nr. 1 2 de la Bucov-Tioca (datat însă în a doua

jumătate a sec. al Vlll-lea)", de unde provine una dintre analogii, cât şi prin
piesele similare descoperite în aria culturii Saltovo-Maia.ki'9• in cadrul ar.cl�i
culturi şi în zona nord-caucaziană se regăsesc şi analogiile pentru oticul de tip P 2
Henning, datate în

sec.

Vlll-LX'0• Răsplndirca acest'Ji tip de unealtă face

practicabilă interpretarea ei mai degrabA drept brăzdar de plug în formă de lingură,
pentru plugul cu două coame lucrătoare, de origine centra.I - şi extrem-orientală' 1•
Mult mai sigură este acea.stă interpret.are pentru aşa-numita ,,ramă de
hArleţ". Această unealtă nu prezintă însă la nici unul din exemplarele ilustrate din
depozitul de la Dragosloveni'2

şi

nici la piesele analoage (v. Lista nr. 33---4{)) ,

'° Henning 1987, 1 35. Este greu de 111:cepta1 ipoteza unei "verigi intermediare" fnttt cuţitul
de plug roman 'i cel de la Dlblca; cf. Pucu &. al. 1 968, I 7S.
' 1 Horedt 1 958, 70: Glleata e5te frecveot întllnitA în monnintele avari�. Pentru plrerea
contrarie, v. Winkler & al. 1977, 273.
" Com..,C:omtantinescu 1 969, fig. 4.
" ibid, fig. 4/4.
„ Bialekov4 1 98 1 . 45 fig. 37.
" Comta 1959, 7 1 ; Horedt 1986, 72.
" Toropu/StoicA, 1972, 1 7 1 .
" Comşa 1969, 42 1 .
" Comta 1978, 49. Piesa analoagl de la Pietroua, corn. CAmpineanca (v. u,ta nr. 26) nu
a fost ghitA lmpreunl cu un cl�te. qa cum grqit 1111ţine Om Gb. Teodor (Teodor 1978, 109;
Teodor 1980, 95) ti nici nu poale li atribuitA inventarului unui atelirr de fiertric. 11Ata vremr cit
eceata rimlne inel de de5eoperit în cadrul ..,calei &fCzAri; cf. MiUţ.1 1974. 78.
" Stepi 1981, 1 49 lig. 36/59, 74.
" Stepi 1981, 149 fig.3614 1 : a doua jum.llate a -· Vili; ibid. 1 78 fig. 62/1 5 3 : arc . IX.
Exemplarul de la Btrl11C'1i a foat lnclllrat cronologic clnd în 11« . VII-IX (Teodor 1978. 77), clnd
in oec . VIII-X (Teodor 1975, 164), ceea ce fll'efte, li uigun o da� de1rul de largi pentru a fi
„univcnall11•
11 Henn ing 1 98 1 , 69: uemplare 1imilare din Siberia de aud 11D1t dalall: în oec. I-V.
" Comp/ConJtantinea<u 1969. li1. 2/3,6.
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gAurile de nituri de la marginile superioare, firi de care rama nu poate fi fixată pe
suportul de lemn al hârleţului, dar poate fi aia.şată la braţul de lemn al brlzdaruluin.
Atât pe baza inventarului cuei nr. 6 de la Bucov-Tioca„, cât şi a analogiei din
depozil\tl de la Moravsky U.nH, datarea acestui brăzdar în formă de hârleţ acoperi
întreg secC'lul al IX-iea, putând fi prelungită eventual şi la sf!rşitul celui prece
dent. ln conditiile în care majoritatea descoperirilor similare se concentrează în
nord-estul Bulgariei, dar atestă influenţe extrem-orientale, ipoteza potrivit căreia
ar fi fost importate din Imperiul bizantin trebuie abandonată16•
Nu cuno� nici un fel de analogii pe teritoriul României pentru nici una
din variantele de săpăligă întâlnite în componenţa depozitelor. Pe baza pieselor
asemănătoare din mormântul 79 de la Devinskli Nova Ves" şi din depozitul de la
Moravsky Jân1". săpă.liga de tip K 10 Henning (din depozitele de la Bîrlogu şi
Dragosloveni) poate fi datată în sec. V111. La rândul său, cea de tip K l I Henning
(din depozitul de" la Dragosloveni), având analogii mai cu seamă în nord-estul
Bulgariei (de exemplu, în depozitul de la Zlatar)" se poate data de asemenea în
sec. VIII , eventual şi în cel urm!ltor. ln schimb, pentru săpăliga din depozitul de la
Curcani (tip 23 Henning) nu cunoaştem nici o altă analogie ir: afara celei din
cimitirul de la Keszthely, c!atată în sec. al IX-lea60• Având în vedere ci prima
variantl este o piesă caracteristic pentru zona moravianl, iDr cea de-a doua pentru
nord-estul Bulgariei61, ipoteza provenienţei lor bizantine ni se pare insuficient
susţinută62•
Scăriţele de şa din depozitele de la Dragosloveni şi Budeşti amintesc din
punct de vedere tipologic de una din variantele de scăriţă întJlnite în momuntele
din grupa avarică din Transilvania61• Cele mai târzii exemplare ale acestei variante
pot li datate în a doua jumătate a secolului al V Iii-lea şi la începutul secolului al
IX-iea"'. Spre deosebire însă de aceste scăriţe de şa. · caracterizate de o talpă
marcată de o nervură mediană, scăriţele de la Dragosloveni au arcul şi talpa plate,
apropiindu-se mai degrabă de tipul IV b Ruttkay, care este datat în Moravi a numai
in prima jumătate a secolului al IX-iea". AceastA datare este confirmată şi de
" Pentru detalii, v. Henn ing 1 98 1 , 66 şi
" Co111f8 1978, 45.
" Bialckod 1 98 1 . 42 fig. J 1 .
„ CI. Teodor 198 1 , 63.
"' flialdtov' 198 1 , 43 fig. JJ.

urm.

„ ibid.

Henning 1987. 1 5t'i; Micheev 1968, 98 şi l'nn.; 298 fig. 1/2.
"' Henning 1987. Tal. 5 1 /29; palb'U d�a !.\�ligii ,le la Curt11ni, v. şi Comşa 1980. 1 73.
" Henning 1 987, 82 fig. J8.
" Teodor 198 1 . 6.J .
„ Horedt 1958, 94 ş i unn. ş i 7J fig. 1 1/2-J; 1 00 t i unn. t i 8 4 fig. 1 8/6,7; W inkl er & al. 1977,
:10 � unn. '' 280 fig . 4/4,.5 fi pi. 1/4 .5; Ciugide111 1974. 457 şi fig. 1 /2; Bejan 1983, 489-491 •i fig.
"Ub; Zahuia 1977, 62. 88 fi urm. fi 81 hg. 29/10 „b; Rusu. 1 962, 274 •i l11, 276 fig. 4/9; v. de
urment3 Diaconu/ Diconu 1962 • 1 65 ti urm. fig . J/l L
" Zaharia 1977, 88 fi unn.; Beian 1983, 489 şi urm; Bilint 1989, 1 1 5.
" Ruttkay 1982, tab. 11158. Penb'U ucmplarele de la Pobedim ti Gajary, v. Dialeliovi 1 9R I ,
„

u

f11. 20; J 7 fia.

21.
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analogiile din aria culturii Saltovo-Maiak.i sau din mediul bulgarilor de pe Volg:i66•
O datare timpurie, în secolele VIII-IX, pe baza inventarelor mormintelor
de la Izvoru, Obirşia Nouă şi Suit.ana, ca şi a analogiilor din Moravia07, este de
admis pentru secerile din depozitele de la Bîrlogu şi Dragosloveni, precum şi
pentru cele de la Coşna � Rîpa61• Caracteristice inventarelor funerare avarice din
Transilvania sau Slovacia69, secerile de tip H 2 Henning nu pot fi postulate drept
impo1turi din Bizanţ, atâta vreme cit cele mai multe exemplare provin din af8111
grani\Clor lmperiului7°. Provenienţa lor rămine astfel o problemă deschid.
Din depozitul de la Bîrlogu face parte şi 1.1 unealtă, în mod evident greşit
interpretată drept „lingură pentru si:obit butucul roţii de car (gaura bucelei)"
(sic!). Atit în aşezarea de la Dridu (în strat?), cit şi în „dependinţa" nr. 2
(„atelierul de fierărie") de la Buoov-Rotari, piese similare au fo�t descoperite în
contexte arheologice datate în secolele X-XI, fiind considerate unelte de scobit
lemnul (sfredele). Dacă pentru exemplarul de la Dridu nu sunt cunoscute
circumstanţele descoperirii, datarea „depen<linţei" nr. 2 de la Bucov-Rotari pe
baza fragmentelor de lipitură cu unne dt. nuiele şi „litere chirilice" trebuie privită
cu rezervă, în special datorită prezenţei unui fragment de ulcior arnforoidal din
pastă fină gălbuie şi a unui alt fragment de vas lucrat din pa.uă fină cenuşie,
databile amindouă şi mai devreme, în secolele IX-X7 1• Datarea mai timpurie în
secolul al lx -lea a sfredelului de la Bîrlogu este susţinută şi de piesele analoage
databile în acest secol, din depozitele de la Zabokreky nad Nitrau şi Smolnice7i.
Nu este exclus ca şi „fierul de curăţat plugul" din depozitul de la Drago sloveni"
să aparţină aceluiaşi tip de unealtă, dar ilustraţia necorespunzătoare nu permite
verificarea acestei ipotei.e.
Armwnentul este reprei.entat în depuzitele din Romlnia mai ales prin
diferite tipuri de topoare de luptă". Nu cunoaştem nici o analogie de pe teritoriul
ţării pentru toporul cu tăiş lat, dispus asimetric faţă de trunchi, întâlnit însA relativ
frecvent în secolul al IX-iea în regiunea nord-caucaziană şi ceva mai târziu, în
cursul secolelor X-XI în mediul bulgarilor de pe Volga76• O datare în secolul IX,
198 1 . 1 4\1 lig . 36117 �i 1 67 lig. S2/JS; d. Vimatiova 1 98 1 , 8S.
1992. 21S fi 270 fig 1 06. Pentru exemplarele de la Kuty, v. Bialdtovi 1 98 1 . C

61 Ficdler

'" Stepi

� u.
.
" Cu excepi;a !leCUii de la S�·�1eui. daw.l flrA nici un fel de argumcnlc III sec. X-XI
(Co man 1980, 190), celelal lc picac provenind din complexele flDlc:rare BU foii da!21A: ln 5C1C . VID &aU
l a lnceputul celui următor, Horedt 1956, ]98; Hon:dl 1958, 70; Toropu 1976, 180; Mitrea 1 980, 90;
Miilea 198\1, 1 �7 ti 1 89). Swll ci121e lllllA ti CJtemplare care nu sunt publicile nic.licri, inform8liile
verbale la care !IC face refcrin\l neput&r.d li ' erilicate (v. cazul seccriJ de la C'lnopineanla, III Te<>dor
1 9'/6, 77 fi 1 26 n. 45; Teodor 1980. 65 ,; I 10 n. 45) Cf. Mitn:l/NAmoloşanu. 1974, 61 ti urm .
„ Te<>dor

1976, 1 79.

1 9 8 1 , 63; cf. Hennin g 1987, 1 2 1 ti urm .
N111 ia 1969, 1 33.
" Cf. Com,a 1978, 6 1 .
' ' To� ik 1 963. 60 1 ; Bcranod 1980, 1 8S.
" Com"1CoD1ta11tinC1CU 1 969, fig. 3/1 .
" Conaidente uneori ti unelte, v. Horedt I 9S8. 72: Te<>dor 1 970, 108: TrodN 1 978. 77.
„ Stepi 1 98 1 . 1 78 fia. 62/156 ti 166 fig. 52/1 22. Dqi 111!.llnite ti ln MonviL de CJtepmplu
la DrvCn(Bialelr.avi 198 1 , 55 fig.49ia.c.,.1e1oroare nuaparin alcAtuireadcpolitelordin oceuU zonl.
„

''

Toropu
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eventual prelungită pini la sf�itul secolului a l VUl-lea, p.iate fi admisă ş i pentru
toporul cu tăiş îngust, tip derivat dintr-o variantă mai timpurie cu „coadă",
raracteristicl şi inventarelor funerare din mormintele avarice din Transilvania77•

în ciuda datlrilor extrem de imprecise ale exemplarelor descoperite în România".

analogiile citate pentru acest tip l!e armă indică destul de clar o datare în secolul al
IX-iea. A·1ând în vedere că, exceptând exemplarul de la Bucureşti-Tei, toate

celelalte piese sunt descoperiri izolate, credem că încadrarea cronologică amintită
poate fi preferată datărilor hazardzte propuse pân! acum. Deoarece din inventarul
mormântului de cllăreţ de la Bucureşti-Tei, singura piesă publicat! împreună cu
toporul pe care o cunoaştem este zăbala, care are de asemenea analogii

în

complexele avarice din Transilvania19, n-ar fi exclusă posibilitatea datării mai
timpurii a complexului, eventual către sfârşitul secolului al LX-lea•0• Pentru
toporul cu tăiş

în evantai" nu cunoaştem nici o analogie printre descoperirile

„

din afara României, astfel încât datarea târzie p1opusă pentru toporul de la
Tăvădăreşti, singura piesă cu care topoarele dt: la Curcani, Dragosloveni şi
Răstoaca ar putea fi comparate, trebuie privită cu reurve1 1• Analogiile externe
lipsesc şi pentru topoarele în formă de vârf de lance, deşi nu poate fi acceptată nici
ipoteza atribuirii lor unei „prezenţe active a populaţiei româneşti din secolul al

X-lea în Transilvania"81• în condiţiile în care însăşi datarea exemplarelor de la
Aţei şi Bucureşti- Văcăreşti în secolul al X-lea a fost făcută pe baza ceramicii şi a
analo�iilor din depo1itul de la Dragosloveni şi din descoperirea de la Radovanu83,

aflate ai::i în discuţie, problema încadrării cronologice rămâne încă nerezolvată.
Este însă posibil ca acest tip de topor S'1 fie acelaşi cu cel cu două tăişuri
(tpucovp1a), menţionat de Leon VI în lucrarea sa dedicată organizării militare
bizantine„.
� Topoan: •unilue apu ih aria culnui1 Salrovo-Maiaki încl de la •filli rul sec. vm.
rtsplndindu-se mai alea în cel unnllor (Slcpi I 9H I, 148 fig. 36132), dar 'i ih compluele funerare
de grupului lurcic Saiano-Alla.i, ea de pildl tn curganul nr. 2 de la Katanda n (Slcpi 1 98 1 , 1 30 fig.
24/ 1 2 ). Mai lirziu, tn decunul secolelor X-XI. aceaie ropoare i� fac apari1ia 'i în mediul
bulgarilor de pe Volga (Slepi 198 1 , 166 fig. 52/ 1 1 9). A!lfel de lopoue 511111 cuno.cu1c 'i in
�oravia. la Devinlli:a Nov a Ves. unde suni dalate în sec . CX (Bialekova 198 1 , 55 fig. 49). Pentru
�emplarele din mormin1cle avaricc din Transilvania, v. Wink.ler & al. 1977. 272; Tompu 1976,

" Cea mai 1impurie da� a Io.I propu.'IA pentru topoarele de la Arbore ,; Hangu. în sec .

179; RWIU 1962, 277.

V-VI o leodor 1981), 1 1 ). iar cea mai IArzie. penlrU cele de la Bucurqti -Tei, Greaca 'i
Piclroua-Ctmpineanca. în !ll:C . X-XI (Mitrea/Nlmolopiu 1974, 66; SApiluri 1 955, 43 1 'i
Teodor 1980, 95 ). Unele uemplue au fosl încadrale cronolo1ic de clb1: acel3'i auror in douA
intervale diferite. uneori în una � aceeqi lucrare: lopouele de la Fedeşti ,; Hangu, dalalc cAnd ln
(Teodor 1980. 65).
sec. V-VII !Teodor 1980. 1 1 ). clnd tn sec VII-IX
•
" Horedl 1986, 71 fi1. 32.
"' Pcr.uu plrerea cocur.irie •i dltarea ln sec. X, v. Milrea/Nlmolo'8"u 1974. 66; Spinei
1985. 1 22, can "lueazi in acceBfi pupi cronologicl monninlcle de la 0Jt>zAvC4ti ,; Buc.mşti· Tei.
" Cf. leodar 1978. 109; Teodor 1 1180, 95.
" BLIJlll/S10icovic1 1980, 1 8 1 .
u 81.ljlll/Stoi<:ovlci I 1180. 1 79 fi urm. 1 8 1 .
" Tac11caVI 2 5 . p . 1 4 1 7-1421 V Ui; cf. Kol iu 1988. 169.
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Nici �ru vArful de lance din depozitul de la Dragosloveni nu cunoqtem
altă analogit• iii aflll'll aceleia din monnlintul izolat de la Glmbq, datat în iCC . al
Vlll-lea". Indiferent dacA este vorba de invenlanll unui singur monnint sau al mai
multora, piesa de la Gimbaş sugereazA o încadrMC cronologică mai timpurie, cc
roincide cu ac;eea a unui grup destul de numeros de elemente componente ale
depozitelor.
ln ciuda unor propuneri de datare mai târzie16, numărul relativ însemnat de
vâduri de săgeată cu anpioare, similare celor de la Curcani şi RadoV'.lnu şi
descoperite în complexe ,,închise" de pe teritoriul României pennite precizarea
încadririi cronologice a cestui tip de annA.. Astfel, atât pe baza invenlanllui
mormintelor de la Castelu, cit şi a celui din locuinţa nr. 2 de la Guta ldrici,vArful
de săgeată cu aripioare de tip I Rutt.k.ay poate fi datat în a doua jumătate a secolului
al VIll-lea şi la începutul celui următor'', datare confinnată şi de exemplarele
similare din Moravia18• Dealtfel, acest tip de vArf de săgeată a fost, probabil pe
bună dreptate, considerat de origine apuseană, cele mai multe analogii provenind
din zona moraviană19•
La rândul său, zăbala (sau zăbalele) de la Dragosloveni, având analogii
datate în secolul al X-lea90, aparţine unei variante care este întfilnită în forme foarte
a.semAnAtoare şi în monnintele avarice din Transilvania, databile în sec. al VIll-lea91 •
AI fi deci posibili o încadrare cronologică de compromis, în sec. al IX-iea, dar
absenţa unor detalii mai ample în legătură cu piesa (piesele) de la Dragosloveni
împiedică verificarea acestei ipotu.e.
Un număr destul de însemnat de piese din romponenia depozitelor nu pot fi
însă datate, fie datorită caracterului lor atipic (bara de fier şi cârligul de la Budeşti;
piatra de ascuţit de la Dragosloveni) sau comun ( cuţitul şi veriga dr fier de la
Curcani), fie datorită unor infonnaţii mai detaliate, care să pennit.ă încadrarea lor
tipologică („cuţitoaia" de la Râpa). Pertru o serie de piese, nu cunoaştem nici un
fel de analogii, cu atât mai puţin indicii pentru datarea lor („ciocanul pentru
minereu" de la Dragosloveni, „dalta" de la Curcani şi capacul de cădelniţă de la
Coşna)�2• Este de asemenea greu de crezut că obiectul elipsoidal din depozitul de
'' Ho�dt l 9S8, 9S ti unn; 68 fig. 91/1 1 .
u Exemplarele de la Dlbîca ti Dinogcpa au fost date !n 1«. X ,i, respectiv, X-XJ (Pucu
& al, 1 968, 162 n. 1 9; Bamca 1 9'1 3, 302).
" Co""°' & al, 1 962. 652; Teodor/Muim-Alaiba 1983. 468.
a Vlrfurile de IAgcatA din monnlntul nr. 79 de la Kom4mo-Şantierul naval (Trugly 1987,
270 nr. 14 fi tal. XXll/10) t' de la Pobcdium (Bialekov6 1 98 1 , 52 lig. 4S). Este dClllll de sublinim
tlprul cA v&rfurile de dgcalA cu aripioan: nu l!p&r ln componcoţa depozitelor din zona moravianl.
" Comp & al, 1 962, 6S2.
„ Rusu/D(lmer 1 962, 70S; Spinei 1983, 1 2 2.
" WinlrJcr & al. 1 977-, 272; Homlt 1986, 7 1 ; Ho�l 1958. 76.
" Pentru încadraru cmnologirl, lipai IA de argwnentc a capacului de ddclniţ.l. v. Teodor
l 96S. 329 n. 2S 'i Teodor 1970, 1 1 4 n. 100. Dupl ce 1 propus. pe rtnd. dawea aa ln 1«. XII-XIII
•i X-XI, mai recent. Dui Gh. Teodor conaidcrl d ace1t cap1e de cAdelni[I apllţine unui "tip mai
vechi 1irian". databil ln otc. Vl-Vll, llrt uduce Ina.I nici mlcar o llinJwt „aJogie c:oiapunz.I�
sau a demonstra aoeastl � C1U110logicl. fie fi admiJlnd vechimea mulli-i.t I crqtinilmului
ln teritoriile de 11 cal de Carpap (Teodor 1 99 1 , 94 ,P 168).
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la Curcani poate fi considerat un „amnar fusiform". Nici una din analogiile
databile ale unui astfel de amnar (Bucov-Tioca, mormântul nr.

48

de la Chiscani,

Murgeni - Vaslui) nu prezintă capetele atât de lungi şi înguste, amnarele
elipsoidale timpurii caracterizându-se dimpotrivă prin capete ascuţite91• În orice
caz, chiar admiţând încadrarea obiectului de la Curcani în categoria acestor
amnare, datarea sa mult mai tânie în raport cu celelalte piese din context•\ iese
imediat în evidenţă.
De aceea, este posibil ca acest obiect să fi avut o cu totul altă destinape;
interpretarea sa drept gardă de sabie sau spadă este împiedicată doar de dimensiunile
sale relativ reduse. În lipsa altor analogii această problemă rămâne însă deschisă.
Din analiza de mai sus se pol desprinde câteva observaţii cu caracter
general. Se constată că piesele ce inb'ă în alcătuirea depozitelor pol fi împărţite în
două mari grupe cronologice: cele care admit o datare (şi) în secolul al VIIl-lea şi
cele care nu pol fi datate decât în secolul al IX -iea (fig.

5).

Considerăm relevant

faptul că cea mai mare parte a elementelor grupei uneltelor agricole (secera,
săpăligile de tip K 10 şi K 1 1 Henning, brăzdarul de plug, oticul, dar şi cleştele)
intră în alcătuirea primei grupe cronologice, în timp ce majoritatea elementelor
din grupa annelor, cum ar fi toporul de luptă cu tăiş lat, asimetric dispus faţă de
trunchi, cel cu tăiş îngust, cuplele de plug şi nicovala cu secţiune rectangulara, se
datează conform analogiilor citate mai sus, mai târziu, în cursul secolului al
IX-iea. Am avea deci confirmarea unei semnificapi cronologice a cezurii dintre

cele două grupe de piese din componenţa depozitelor şi a descoperirilor similare
lor. Concluzia care se conturează este aceea că în alcătuirea celor mai importante
depozite ( B îrlogu, Dragosloveni şi Răstoaca) ar exista mai multe straturi
cronologice, ceea ce implică două momente distincte ale acumulării. Depozitele
de unelte si arme nu sunt deci complexe omogene, datarea lor implicând cel puţin
trei repere cronologice distincte: data „circulaţiei" pieselor. data acumulării lor,
data îngropării (depunerii) depozitului. Având în vedere consideraţiile precedente
privind cele două grupe cronologice, apare - credem - destul de limpede
imposibilitalea atribuirii acestor complexe intervalului cronologic al secolelor X
- XI. Este de asemenea foarte greu, dacă nu imposibil de admis, interpretarea lor
drept proprietate a obştilor săteşti, fie

şi

dacă am accepta

ca

postulată existenta

unor astfel de forme de organizare socială în epoca respectivă.
Respingerea unui astfel de interpretări nu este întemeiată numai pe
inadvert�ţele unei astfel de soluţii, care nu explică de ce anume ar b'ebui să
admitem existenţa "grupului familial sătesc devălmăs" numai în zona Vrancei,
.
unde se concen�ază majoritatea descoperirilor de acest fel si cum �buie
interpretată prezenta armelor (cu număr mic de exemplare pen

� fiecare tip în

" c°""" 1 978, fi&- 92/25 (d8Wln 11«. X� HU1UChi/Anaswiu/BroscAtcan 1 967, 152 fi 1 75
fia. 14J (1n1r-o um1 decon1lcu incizii orizontale fine ticu ttampill ln rdie(pc fund); Spinei 1 985,
183 fi1. I li"} (dala& III 11«. X-XI). Pentru amnan:le !impurii, v. D iK<>nu 1972, 321 .
Peniru da1;u.,a amnarelor elipsoidale, v.

�d 2 4.8 Coa1.a ' J
�

Diaconu

19n. 32 1 .
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parte) şi a pieselor de hamaşment într-un „tezaur" al unei comunităţi cu ocupa\ii
proponderent agricole.
Este demn de remarcat în acest sens faptul di depozitele de unelte şi anne
conţin cea mai mare parte a pieselor de acest tip descoperite până acum în
România �i că numărul exemplarelor similare de unelte descoperite in aşezări, cc
ar putea fi cu certitudine legate de ocupaţii agicolc este comparativ aproape
neînsemnat. Quasi-totalitatea cleştilor, a coaselor, a cuţitelor de plug, a nicovalelor,
a oticurilor, a săpăligilor, a scăriţelor de şea, a topoarelor de luptă cu tăiş lat,
asimetric dispus faţă de trunchi, cu tăiş în evantai sau în formă de vîrf de lance,
precum şi o mare parte din brăzdarele de plug, „ramele de hârleţ', secerile,
topoarele de luptă cu tăiş îngust şi vîrfurile de săgeată cu aripioare apar în
alcătuirea depozitelor mai degrabă decât în inventare de locuinţă sau funerare şi in
descoperiri izolate, în propo�i ce variază de la 3 1 % la I 00% din totalitatea
exemplarelor încadrate în timpul respectiv95• Singurele exemplare de unelte agricole
reparate descoperite pe teritoriul României se găsesc de asemenea în depozitul de la
Bârlogu ••. Natura specială a depozitelor conturează astfel ipoteza interpretării lor
nu dr�pt „proprietate comună", ci dimpotrivă drept însemn social.aşadar drept
proprietate individuală. Prezenţa uneltelor agricole în aşezările fortificate din
secolele VIII-X (Mikulcice, Şumen, Ţar Krum sau Dăbâca) a fost dealtfel pusă
pe seama acumulării de către grupul social dominant a mijloacelor de
producţie"'. În acest sens pledează şi prezenţa armelor care în cca mai mare parte
nu se întâlnesc în afara depozitelor. Or interpretarea armamentului ca însemn
social reiese fie şi numai din statistica descoperirilor de acest fel din zona
moraviană91. Chiar dacă nu putem face o extrapolare a acestor consideraţii cu
privire la statutul social al proprietarilor depozitelor de la Dunărea de Jos•• natura
aparte a celor din urmă este sugerată şi de concentrarea depozitelor similare în
„ ln depozitele de la Bîrlogu şi Budeşti se gâsesc de asemenea exemplarele de brizdare de
plug cele mai mici fi, respectiv, cele mai mari dintre toate piesele ale clror dimmliuni ne Rlll t
cunoscute. Raponul din� lungimea şi llpmca brizdarului C5le de 1 ,2 la Blrlogu � 2,1 2 (respectiv
1 ,96 pentru exemplarul asimelric) la Budqt.i, ln timp cc accsl npon acade la l.86la Şimonc.U. l.S7
la lazuri şi 1 ,44 la Capidava. Cll cmplare ce nu provin din depozite. Apare astfel destul de evidcntA
constalJll'ca polrivit c!reia Cllcmplarele ce nu provin din depozite au tn gmcral dimensiuni medii. ln
cazul secerilor, singurele e•emplare cu dimensiuni cunoscute indici o situ31ic similari: secera de la
Birlogu este de 1 ,6 ori mai lungi decAt e•cmplarul de la Glmbaş.
• Car.icterul CllCep!ional al brizdarului de la Btrlogu este subliniat ti de decorarea
mal]!inilor mantonului slu, precum ti de semnele incizate pe partea superioarl a lamei, considerate
drept •.runc" (cf. Nania 1 969, 1 28).
„ Hmning 1987, 40. Nu este poate lipsitA de semnifica!ie pruen(a relativ frcc"cnt.\ a unor
unelte agricole, precum secera. în invmtarelc agricole funerare ale mormintelor din necropolele
din sec . VIII-IX de la Dunlrea de Jos, ce apar ln componcnia depozitelor, p abaenia annelor de
(ciul celor din cadrul acelo"'i cornplClle (Fildlcr 1 992, 2 1 S-21 8).
• Din totalul armelor dai.abile in perioada statului monvian. 83'1 provin din monninte
( •.morminte de cll!re!i"), 1 1 'I din a.şcdri ti 6'1 din dclCO,pCl'iri izolate; cf. Rutt.lr.ay 1982, 1 88.
" Cf. Nania 1 969. 1 30.
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nord-esrul Bulgariei în jurul centrelor de la Preslav şi Pliska100, complexele de pe
teritoriul României situându-se la marginea nordică a teritoriului de răspândire a
acestor depozite.
Valoarea pieselor constitutive, fie ele unelte sau anne , pare a fi mai degrabă
socială, decât economică. Deşi aparent obiecte de mică însemnătate şi fără valoare
întrinsecă („cătărămi, cercuri de vase etc." - sic!)1 0 1 uneltele şi armele de fier
din depozite dau măsura averii şi deci a poziţiei sociale din epocă. Se remarcase
dealtfel că raritatea armelor şi a uneltelor de fier din teritoriul carpato-dunărean în
secolele VIII-IX (în comparaţie, de pildă, cu obiectele de podoabă ) ar putea fi
pusă pe seamă unor restricpi de natură economică conţinute în legislaţia bizantină
a epocii („Bazilicalele" şi „Cartea Eparhului") 1 0 2•
Într-adevăr „Bazilicalele", corpusul juridic fundamental al Imperiului
bizantin, elaborat în vremea domniei împăratului Leon V I (între 887 şi 893) conţine
o prevedere preluată din legislapa anterioară (Codex Justinianus, IV, 4 1 , 2),
referitoare la comerţul cu „barbari i"103• Este interzis exportul şi orice fel de câştig
de pe urma comerţului cu ,, barbarii" cu vin, ulei de măsline sau saramură (yapos).
Urmează o şi mai drastică interdicţie cu privire la anne fie ele finite sau semifabricate,
sau fier, în general: Mri&1s Bap p a p o1s 1tpoipatEl 1tpttPt1as 1tapajEVOµEV01s
01tĂa mnpatlCEtW, ri EtyatµEva, 11 avtpyatta, µri&nfuicpov oĂws o & napa
tauta 1to1 ritas w oriµtvtt9w, Kat KEcpaAl� vnolCE\ t9w nµwp1a.
Se cuvin subliniate nu nun.ai valoarea prohibiţiei, cel care ar fi încălcat
legea urmând a primi pedeapsa ,·apitală, ci şi circumstanţele în care transferul de
„. H mning 1987. 47 fig. 1 8 : o ahA regiune de concentrare a depozitelor se afli la nordul
DunArii mijlocii confundfuidu·se r n c•ntrul puterii politice din stalul moraviari. Fin\ a racc nici o
lcgârurt cu depozitele din zonă �i hi '"indu-se doar pe descoperirea unor materiale de construcţie
( fragmente de tuburi de conduclA de opă, clr.\mizi etc.) la Dragoslovmi, Cind�ti. CAmpineanca şi
Budctli. M. Com.ta presupune exis1e1113 une i aşez.Ari fonificate în zona Foqanilor. centru al unui
cnezat din valea Putnei; ci. Co� 1982-1984, 40 şi 42.

Olteanu 1 974, 53.
"" Teodor 1973, 228. care lrimite la comenlariul asupra pasajului din •.Bazilicale" XIX I .
83-84 din Kajdan/Litavrin/Udal1ova 1 96 1 . 187. A�tia mmponcazA numai �tul legii penttu a
argmnmta cA 1n viaţa economici a Bizan1Ului, ideile de concurent! ti monopol de •W nu •unt dcdt
o ,.nl.Kocin: a istoric i lor burghezi contcmponni", înttudt fie ci m&rfurilc exponate erau obiecte
de lux, fie cA comerţu l comtanlinopolitan din sec . X avea un ,,car-actu de consum". interdicţia de
capon afeclind astfel prodUJC de stric:IA necesitalc. Este u"'r de n:man:at caraclo:rul cel puţin fragil
a.I Kestei ipoteze, m.kar penb'U faptul ci nu uplid de cc legea nu interzicea ptU ti •impiu orice rel
de expon. de vreme cc loate anicolcle. fie ele de lua sau de •lricti necesi tate, enu pmhibite. V. de
asemenea. Teodor 1 98 1 , 82 unde autorii sovietici nu mai •unt citaţi.
'"' BL XIX. tiL I. 8J-84. 11. p. 269 Heimbach: "83. I I ) N i men i si nu dud la barbari vin, ulei
de mlsline sau sanmuri (")apos). Nici (ei) .& nu fi gustat (din acestea) din cauza Ula. nici (sl se
ofere prilej prin aceasta) pcnb'U afaceri neguţ.lton:,1i. (2) Şi nimeni .& nu ducA la barbari vin, ulei de
masline sau sar.unuri. 84. ( I ) Nici .& nu vinci.I arme sau fier. Iar aceluia can: nu va da ascultare
acestei (porunci). s.l i "' confifte (întregul) avut şi .& fie supus pedep!lei capitale. (2) Nimeni,
duc„di>-oe in wlic la barbari, .& nu le vinci.I arme, fie fini te , fie neprelucrate fi nici f�. în.general.
lu Keluia care nu va da ascultan: acestei (porunci), s1 1 se conf1Şte (întregul) avut '' sA fie •upus
pedcpei capitale. (3) Nici anne s.l nu vlndl barbarilor. fie ele finite sau nepn:lucr•••. nici fier. în
1e11eral. Iar acela can: nu "' va •opune ocestei (porunci). s.l i se confitte (întregul) avui fi sl f.e
„,

•llJ'u• peder..,i c api1ale"ltrad. n. ).
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anne sa u fier ar l i putut avea I 01.: , anume în timpul soliilor (npuq>iltn npct�Elas).
Este limpede d inten1ia legiuitorului era aceea de a împiedica pe „barbarii" mai
mult sau mai puţin învecinaţi Imperiului să intre în posesia unor bunuri asupra
cărora se exercita dreptul de monopol al împăratului ( KEKwA\)µ.rva). Ra1iunile
mai degrabă politice decât economice ale acestui monopol reies, de exemplu, din
inforrna1iile pe care le de1inem în legătură cu alianţele rnntraclate în zona Dunării
de Jos de către bizantini în epoca în care „Bazilicalele" intrau în vigoare. Dorind
să atragă de partea sa pe maghiarii din zona nord-pontică împotriva starului bulgar
în conflictul izbucnit în 894/89510"', Leon VI trimite o solie căpeteniilor maghiare
Arpad şi Cusan (Kursan), care purta cu sine ca mijloace persuasive daruri şi
arme10'. Indiferent însă de natura obiectelor supuse embargoului, de vreme ce
până şi exportul fierului neprelucrat era prohibit (TiliflpOv o>..ws), nu credem că
este greşit a pune textul legii în legătură cu depozitele de unelte şi arme de fier.
Într-adevăr, aşa cum am putui observa, aproape toate piesele componente ale
acestora se pol data cel mai târziu în secolul al IX-iea, lipsind în general, piesele
databile cu cutitudine numai în sec. al X-lea. Ş iind că opera legislativă definitivată
în corpusul „Bazilicalelor" începuse încă din perioada domniei lui Vasile I şi că
legea comentată mai sus este de fapt preluată din legislaţia mai veche şi adaptată
noilor realităţi ale sfârşitului veacului al IX-iea, nu e�te exclus ca cel de-al doilea
moment al acumulării elementelor constitutive ale depozitelor să coincidă cu
instaurarea embargoului asupra armelor afectând regiunile aflale dincolo de granitele
Imperiului. Prohibiţia exportului de arme este dealtfel frecvent întâlnită la începutul
secolului al IX-iea. în special în regiunile de pe valea Dunării rnijlocii106, ceea ce
ar putea eventual constitui un indiciu în explicarea constituirii depozitelor din
zona moraviană. Am remarcat, dealtfel, că pentru un număr destul de însemnat de
unelte şi arme (brăzdar în formă de hârle1. otic, topoare de luptă şi vârf de lance) se
poate argumenta o origine răsăriteană, ceea ce înseamnă că embargoul asupra
fierului provenit din Imperiul bizantin putea eventual să fie ocolit utilizând alte
surse de aprovizionare. Efectul acestui embargou nu trebuie însă subestimat: fierul
devenise în aceste condi!ii la fel de preţios ca şi articolele de lux, precum vin11l sau
uleiul de măsline. Era prin urmare justificată acumularea lui, sub forma tineitelor �
a armelor, fie chiar şi cu urme de îndelungată folosire sau reparate, pentru a
'°' Conflicnd izbucni.se din rajiuni economico-aociale legate de acelaşi monopol al comctţului
cu „barbarii", concedat de dtre Leon VI celor doi negualori, Sturakioa 'i Cosma, Cll"C au
1ramren11 antrepozitele bulgare de la Constantinopol la Salonic, pentru a le wa mai usturltur. cr.
Scrgheraen 1 960, 62 ti unn . V. ti Brllionu 1 940, 30-36. De!!pre politica comercialA a lui Leon VI,
v. ti Siuziumov 19S9, 39 ti unn .
'°' Georgii Monachii Vita• imprrirorum r«rnriorum. ed. Im. Bek.lr.er, BOM 1 838. p. 8SJ;
Leonis Gnmmatici Croflographia. 46, ed. Im. Rekker, BoM 1 842, p. 267. Cf. Wendel 1 98 1 , 91 fi
urm.
1°' lnlerdicţia de a expona arme din teritoriul 11Btului franc in regiunile locuite de slavi ,; de
avari rezulii din capitulU"Cle de la Thionville 180�) fi de la Bonn (8 1 1 ) . CfMagna� Moral"iar
FnntrJ Historiri. cd. E. Havlik. voi. IV, Bmo 1 97 1 , pp. 23-24. cr. Rutt.kay 1982. I H: prezenta
spadelor ln mediul moravi an (1n pofida embqoulul) a foii de uemenea pua.I pe seama darurilor,
ca fonnl de IL"himh Intre membrii celor douA ari>locn\ii reudale.
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exprima o poziţie socială preponderentă107• Textul „Bazilicalelor" oferă astfel
argumentul hotărâtor pentru interpretarea depozitelor ca „tezaure" de bunuri de
prestigiu, reflectând acumularea lor în mâna unui grup social privilegiat Am
putea „citi" astfel depozitele de unelte şi arme drept o modal itate de prezentar� a
aspiraţiilor sociale ale acestuia: într-adevăr alături de uneltele agricole (9 tipuri cu
44 de exemplare), depozitele conţin unelte meşteşugăreşti (9 tipuri cu 19 exemplare)
şi anne (6 tipuri cu 20 exemplare), precum şi piese de harnaşament (2 tipuri cu 5
exemplare), ultimele trei egalând în număr de exemplare şi depăşind în număr de
tipuri uneltele agricole. Dacă această statistică are vreo valoare demonstrativă,
rezultă că activităţile meşteşugăreşti şi războinice (mai ales cu arme de călăreţ)
de\in împreună o importanţă egală cu cea a activităţilor agricole. „Tehnicieni" şi
războinici, deţinătorii depozitelor de unelte şi arme îşi vor fi revendicat însă un
statut social aparte în sânul unei comunităţi agricole, faţă de care meşteşugurile şi
răzhoiul puteau oferi prilejul ostentaţiei sociale101• Iar aceasta nu va fi luat alte
fonne decât cele cunoscute în mediul aristicraţiei ce gravita în jurul centrelor
statului bulgar de la Preslav şi Plisca. Concentrarea nu numai a depozitelor, dar
chiar şi a celei mai mari părţi a exemplarelor de unelte sau arme, analoage celor
din depozite, în zona cursului inforior al Dunării şi a curburii Carpaţilor (fig. 5)
subliniază îndeajuns de mult legătura dintre complexele din această zonă şi cele
din zona cen1rului de putere al statului bulgar109• Împrejurărilor în care acesta a
fost pus în pericol, încetând a mai reprezenta, măcar temporar, un model social, li
se datorează de bună seamă şi încetarea autorităţii aristocra\ilor războinici din
zona curburii Carpa\ilor, de\inători de depozite de unelte şi anne. Or se ştie că
conflictul bulgaro-maghiar, izbucnit în unna alian\ei încheiate de Arpad şi Cusan
( Kumm) cu Leon VI, s-a purtat în imediata apropiere a Dunării, pe care maghiarii
"" Despre valoarea rit uală a fierului, în socie1A1ile nomade de stepd, v. Pohl 1988. 1 94: cu
prilejul •oliei bizantine din 569-57 1 , chaganul turc S izabulo z îşi primeşte oa.•pe\ii cu fier, pe care li-I
ofm\ în chip •imbolic opre cump6rore. Senvt ificaţ ia :wcialA a ritualurilor şamanice .., explică şi prin
echivalcn1a dintre pnan ti fierar.

,„ Dai:A trebuie !'1 vedem in ai:�li arutocra!i pe tarkhanii men1 iona1 i în irucrip!iile din
YTcmea hanului Omllftal (Pohl 1988, J02), atunci meritA amintit faptul cl numele aceSlora provine
foane probabil din mitul m�terului fierar Tarkhan, frecvent întAlnit la popoarele stepe i (Pohl 1988,
JOI ). Nu elle dealtfel lipsit de imponan1A nici faptul el depozitele de la Bîrlogu �i (probabil)
Dngu•loveni au fost descoperite în aprupi""'a unor locuin1e. utili.z.lnd materiale de conllrucţie
precum clrimizi oau tuburi de conduclA de apl. V. Nan ia 1 969, 1 24 'i urm.; Com,a/Con.iantinescu
1 969. 4 \ 2 �i urm.; Corn� 1 982- 1 984, 40 'i urm .
"" Nu rrebuie trecut.\ cu vederea nici imponan1a zonei Curburii Carpa1 ilor (lCll lru control�
accuului în culOJNI de !lepA de la nordul Mirii Negn:. Elpedi1ia kopanului Okone•. îndreptarA

foane probabil impolriva

maghiarilor, ce a atin• malurile Nirrului trecând prin •udul Moldovei
(v. 1nocrip\ia funerari, dalat.I cca. 82J), confirmă aceastl in.emnltate. Be.oevliev 196], Nr. 58. pp.
2H 1 -ZU; Spinei 1985, 19; Spinei 1990, 109. Tot în regiunea Dunlrii de Jos trebuie localizarA 'i
••Bulaaria de dinculo de Ouviul btru" unde au foii depona1i prizonierii lua!i dupl ocuparea
Adrianopolci ln 8 l l; cf. Leoni• Gnunmaiici Chrmrographia . . .. p. J45 'i urm.; S)meonis Magistri
A"M/1.•. ed. Im. Beklicr, Bonn 1 8J8, p. 6 1 5 'i urm. V. Spinei 1985, 49 (cu to.>IA bibliografia
rerenware la localizarea „Bulgariei de dincolo de Ouviul l•tru"); Spinei 1 990. 109 şi urm.
Rruunu 1 984. 1 29 si urm.
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au traversai-o cu ajutorul flotei bizantine comandate de Niketa& Slderos' 10•
Incursiunile maghiare împotriva lui Simeon au ajuns până în apropierea Preslavului,
determinând refugierea aceslll ia la Silistra. Numai alianţa sa cu pw:negii a pu!Ut
să curme efectele dezastruoase ale raidurilor maghiare. ln primele trei decenii ale
secolului al X-lea, conflictul bulgaro-bizantin şi atacurile pecenegilor au afectat în
repetate rânduri regiunea cursului inferior al Dunării şi a Curburii Carpaţilor1 1 1 •
Este deci fo arte posibil ca momentul îngrăpării depozitelor să fie plasai în
acest interval cronologic, în care situaţia politică a zonei s-a înrăutăţit până la a
pune sub semnul întrebării existenţă structurilor politice dominante în perioada
anterioară. Absenţa unor elemente certe de datare în secolul al X-lea din cadrul
depozitelor ar putea constitui un argument în acest sens.
Reevaluarea istorică a depozitelor de unelte şi anne de la nordul Dunării
inferioare pe care am propus-o în cele de mai sus, implică nu numai reconsiderarea
reperelor cronologice pentru istoria regiunilor noastre în ultimele secole ale
primului mileniu d. Hr., dar şi a punctelor de vedere cu privire la orizontul cultural
din valea Dunării inferioare din această epocă.

110

unn . ; Spinei 1 990. 1 1 7 'i urm .
Jos a maghiarilor daleLd din 817, ciru! IU
încemit d împiedice îmbarcarea adrianopoliwtllor deponap pe vasele nolei bizantine. Urmltoarele
raiduri ae prod11<: la 111rfitul llCC. IX. 1ub conducerea acelui rege ungur pe care n va ft lntllnlt lflnllll
Metodiu la lntoarc:erea aa în Bizant în 882. cr. Spinei 1 98S. 49; Spinei 1990, 109 fi urm. Pentru
cauzele ti consecintele rizboiului bulgaru-bizantin. Y . Cankova-Petkova 1 968. 80 ti urm.
111 Pri
ma incuniune în regiunea Dun4rii de

Pcnlru

detalil, v.

Spinei

1 98S, S I

•i
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CATALOG
I . Birlogu, com. Negraş,jud. Argeş; descoperire întâmplătoare (primăvara
anului 1964), pe partea stângă a văii Berivoia, la nord de drumul Goleasca; din
cercetările efectuate ulterior rezultă că se află la cca. 1 -2 m est de o locuinţă de
formă dreptunghiulari (5 ,80X4,20 m) cu orientare est-vest, ale cărei temelii erau
lucrate din bârne solide, aşezate pe un rând de cărămizi; unele cărămizi erau
subţiri la centru, confecţionate din lut fin, cu fulgi de mică în pastă, uneori şi cu
nisip •i pietricele, ornamentate pe câte o faţă cu dungi late, trasate cu degetele;
altele erau groase la centru, din pastă zgrunţuroasă cu nisip grosier şi pietricele,
neornamentate, arse la roşu, dar cu miez negru-cenuşiu (una dintre ele cu semne
incizate); în colţul de sud-est al locuinţei se găsea o vatră ,,sau un cuptor"
(I ,30x0,95rn); din inventarul locuinţei Bceau parte fragmente de conductă de apă,
din pastă fină şi pietricele, de culoare roşiatică, ornamentate cu linii incizate
orizontal sau orizontal şi în val.
Depozitul conţinea 19 piese, din care s-au mai păstrat doar 9:
a) cuţit de plug (L.: 0,38 m; 1 .:0,30 - 0,60 m; gr. O, 1 8 m); .
b) brăzdar de plug cu sapă triunghiulari, cu urme de îndelungată folosire
(sapa tocindu-se, i s-a adăugat, la cald o ramă pentru lăţire); michiile superioare
ale urechilor de fiAare sunt ornamentate cu linii oblice, iar între ele sunt scrijelate
semne ,,runice" (L: 0,237 m; I . max: 0, 1 98 m);
c) săplligă (L. : 0,20; I . : 0.026; grosime: 0,0 1 6 m);
d) seceră reparată la vlirf, prin înnădire (L.: 0,326 m: L. mâner: O, 1 32 m; I .
lamă: 0,026 m);
e) „scoabă-daltă pentru tâmpllrie"(L.: 0,203 m; I .:0,03m; I . tăiş: 0,01 m);
O „lingură pentru scobit butucul roţii de car (gaura bucelei)" (sic !) (L.:
0,39 m; I.: 0,025 - 0,042 m; grosime: 0,0 1 5 m);
g) ciocan (L.: 0, 1 32 m; I.: 0,044 - 0,052 m; grosime: 0,02 - 0,028 m);
h) topor de luptă cu tăiş îngust, bilateral şi asimetric faţă de corp (L.: 0. 158
m; D. gaură de înmănuşare: 0,03 m);
i) topor de luptă cu IAiş îngust, uşor arcuit (L.: 0,26 m; I . : 0,027 - 0,043 m;
grosime: 0,03 - 0,038 m)";
Dintre piesele perdute fac parte: un cuţit de plug, un brăzdar de plug, două
seceri, un ciocan, o nicovală ma.sivă, un cleşte de fierar, două topoare cu tăiş
îngust ti un vllrf de lance cu trei muchii.
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Nania 1 969, 1 20 - 1 3 1 , fig. I (pentru a), e), f)), fi g. 2 (pentru g), h), i) ) ,
fig.3 (pentru b), c), d)), fig. 4 (pentru semnele „runice" de pe brăzdarul de plug);
Comşa 1 980, 1 74 fig. 6/1 (pentru c)).
2. Budeşti, com. Coteşti, jud. Vrancea; descoperire înlâmplătoare din
1964, cu ocazia unor lucrări agricole (săpături pentru plantarea viţei de vie), pe
terenul locuitorului lacovache Mircea (Ferma Nr. I CAP Coteşti).
Depozitul conţinea 8 piese:
a) brăzdar de plug (L max: 0, 1 7 m; L. lamă: 0, 1 0 m; I . lamă: 0,08 m; I .
mfuier: 0,075 m).
b) brăzdar de plug (L. max: 0,225 m; L. lamă: 0, 1 5 m; I. lamă: 0, 1 1 5 m; I .
mfuier: 0,07 m); exemplar asimetric;
c) cutit de plug (L. max: 0,41 m; L. lamă: o , 1 6 m; I . lamă: 0,045 m);
d) cuţit de plug (L. max: 0,40 m; L lamă: 0, 1 75 m; I . lamă: 0,065 m);
e) cutii de plug (L. max : 0,395 m; L. lamă: 0, 1 8 m; I . lamă: 0,06 m);
f) scăriţă de şa (h.: 0, 1 75 m; I.: 0,55 m);
g) bară ( lingou)? de fier (L.: 0,28 m; I .: 0,06 m; grosime: O,Q3 m);
h) cârlig;
Paragină/Constantinescu 1 980, 7 1 -72 şi 78 fig. 4/1 , 2, 3; 80 fig. 6/1 ,4; 86
fig. 1 2.
3 . Coşna cam. Dorna Cândrenilor, jud. Suceava; descoperire
întâmplătoare din 1 960; depozitul continea „unelte şi piese de hamaşament",
dintre care sunt cunoscute doar trei piese:
a) cosor de fier cu spin lateral;
b) seceră de fier;
c) capac de cădelniţă, cu decor ajurat, apartinând unui „tip mai vechi
sirian", databil în sec. VI_ VII.
Conform Mitrea 1 972, 1 2 1 , din depozit mai făcea parte şi o scăriţă de şa.
Datare: sec. X-XI;
Mitrea 1 972, 1 2 1 ; Teodor 1 980, 95 şi 96; fig. 26/4,6; Teodor 1 99 1 , 94. 1 61!
şi 1 35 fig. 1 7/4.
4. Curcani, jud. Călăraşi; descoperire întâmplătoare din anul 1 960 cu
prilejul unor lucrări de desfundare a terenului pentru plantarea viţei de vie, între
lacul Topilele şi cătunul Sălcioara.
Depozitul conţinea 1 1 piese:
a) cleşte de fierar;
b) daltă;
c) săpăligă, având lipit de partea inferioară un fragment indetenn inabil de
unealtă;
d) otic;
e) coasă;
f) fragment de coasii ;
g) topor de luptă cu tăiş lat, „în evantai";
h) virf de săgeată cu toc şi aripioare;
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i) „amnar fusiform":
j) cuţit de fier:

k) verigă de fier.
sec. LX.

Datare:

1 972, 469-473; Comşa 1 980, 1 74 fig. 6/6 ( pentru c)).
5. Dragoslovenl, jud. Vrancea; descoperire întâmplătoare din anul 1 963,

Comşa/Deculescu

cu ocazia săpării unor gropi pentru pomi pe teritoriul l.A.S. ,,Dragosloveni", pe
terasa mijlocie a malului drept al pârâului

Rârnn a,

l a punctul numit „La aguzi"

sau ,,La cotul bumbacuiui", în imediata apropiere a unor „complexe din epoca
feudală timpurie": „din cercetările de suprafaţă şi din sondajul efectuat" în

1 965

1967

şi în

au rezultat fragmente ceramice ornamentate cu linii incizate, cu

linii incizate combinate cu haşuri verticale sau cu linii incizate orizontale şi în val,
precum şi fragmente ceramice lucrate din pastă fină cenuşie, cu decor lustruit;

„pe

pavajul aflat în imediata apropiere a depozitului" au fost găsite fragmente de

ulcioare amforoidale din pastă fină de culoare roz; din relatările descoperitorilor,

toate cele „peste 60 de piese" au fost găsite „grămadă într-o groapă de pom, deci
pe o suprafaţă de I m2, la o adâ.1cime de cca

0,50-0,60

m, de la nivelul actual al

solului".
a ) nicovală masivă, pătrată în secţiune
b) nicovală mică, cu secţiunea ovală
c) ciocan de fierar

d) •iocan de fierar

(L: 0,2 1 5 m; I.: 0,05-0, 10 m);
(L.: 0,1 1 5 m: I.: 0,0 1 - 0,01 -0,034 m);

(L: 0 , 1 5);
( L: 0,095 m);

e) 7 cleşti de fierar:

O ciocan „pentru zdrobirea minereului de

fier";

(L: 0,425 m; I.: 0,073; L tăiş: 0, 1 3 8 m);
h) cuţit de plug (L: 0,303 m; I.: 0,05 m; L tăis:" 0, 1 8 m);
i) 7 brăzdare de plug, cu dimensiuni diferite. „lungimea
1 6,5 si 22,5 cm" (sic ! ) ;
k) 5 săpăligi;
I) 2 olicuri „de dimensiuni diferite":
g) cuţit de plug

între

lor totală variind

m) J rame de hârleţ, „de dimensiuni egale";
n)

5 seceri;

o) coasă fragmentară

(L: 0,235 m: I. tăiş: 0,03 m):
(L: 0,225 m);

p) „fier de rnrăţat plugul"

r) fragmente de cercuri de la găleţi de lemn;
s) torţi de fier de la găleţi de lemn:
') topor de luptA cu tAiş lat, bilateral şi asimetric
m; h. tăiş: 0,033 m; I.: 0,022 m):

(L: 0, 1 3 5 m;

I. tăis:
·

O, I 05

t) topor de luptă cu tăiş lat, „în evantai" (L: O, 1 72 m; I tăis: 0,08 m: h. tăis:
0,0.l m; I: 0,22 m: L muchie: 0,026 m);
!) topor de luptil cu tăiş îngust (L: 0, 1 25 m; I tăiş: 0,042 m; I corp:
·

0.0 1 9 m):
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u) topor de luplă în formă de vârf de lance (L. : 0,265 m; I muchie:
0,022-0,024 m; L lamă: 0, 1 62 m; I lamă: 0,0 1 6 m);
v) topor de luptă în formă de vârf de lance (L 0,246 m; L lamă: O, 1 55 m; I
lamă: 0,027 m);
w ) vârf de lance (L: 0, 1 82 m; I lamă: 0,027 m);
x) două fragmente de zăbale articulate, una având fixată la capăt o psalie;
y) scăriţă de şa fragmentară (h: 0, 1 75 m; I: 0, 105 m);
z) scăriţă de şe fragmentară (h: o. t o m; i.: 0 , 1 2 m);
a') verigă de fier;
b') piatră de ascuţit de culoare verzuie;
c') cosor de vie cu mâner nituit.
Datare: sec. X.
Comşa/ Constantinescu 1 969, 425-434 şi fig 1 -5 .
Henning 1 987, 96, 1 2 2 ş i pi. 38/1 6 (pentru c')
6. Obrejiţa, corn. Tîm boiqli , jud. Vrancea; descoperire întâmplătoare,
făcută de prof. V. Buzoianu din localitate; depozit format din mai multe piese,
dintre care este cunoscută doar o ramă de hârleţ.
Detare:sec. X.
Comşa 1980, 177 fig. 9/1 1 şi 1 79, n. 34.
7. Radovanu, jud. Călăraşi; descoperire întâmplătoare din anul 1 964, cu
prilejul unor terasări pentru plantarea viţei-de-vie, în punctul „capătul Văii
Coadelor", la cca 0,45-0,60 m adâncime pe o suprafaţă de aproximativ 20 m1;
depozit compus din 6 piese:
a) nicovală (L. : 0, 1 9 m; I: 0,005-0,009 m);
b) cuţit de plug (L.: 049 m; I: 0,052 m);
c) topor de luptă cu tăiş îngust, bilateral şi asimetric (L: 0,225 m; I: 0,045
m);
d) topor de luptă cu Iarnă lăţită la partea inferioară (L : 0,205 m; I: 0,075 m);
e) topor de luptă în formă de vârf de lance (L: 0,235 m; L lamă: 0, 1 45 m; I
lamă: 0,027 m; L muchie: 0,065 m);
f) vârf de săgeată cu aripioare (L: 0,08 m; I tub de înmănuşare: 0,043 m).
Împreună cu depozitul au fost găsite şi fragmente ceramice lucrate le roată
din pastă zgrunţuroasă cu nisip, de culoare roşiatică, cu ornamente din linii
incizante orizontal sau din linii incizate orizont.al combinate cu linii incizate în
val
Datare: sec. X.
Comşa/Gheannopoulos 1 969, 6 1 7-62 1 şi fig. I .
8 . Răstoaca, corn. Milcovul, jud. Vrancea; descoperire întâmplătoare în
ruptura unui mal al Putnei sau al Milcovului, făcută în 1 968 de elevul Ion Chiţu.
Depozitul este compus din 6 piese:
a) cuţit de plug (L: 0,33 m; L lamei: 0, 1 6 m; I max. 0,045 m);
b) cuţit de plug (L: 0,33 m; L lamei: 0, 1 6 m; I lamei: 0,03 m; I mânerului:
0,0 1 8 m);
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c) �util de plug (L: 0,40 m; L lamei: 0, 1 5 m; I max lamă: 0,05 m);
d) topor de luptă cu tăiş îngust (L: 0, 17 m; L tăiş: 0,042 m);
e) topor de luptă cu tăi ş „în evantai" (L: 0, 17 m; L tăiş: 0,03 m);
f) topor de luptă cu tăiş îngust (L: 0, 13 m; L tăiş: 0, 1 05 m).
Datare: sec. IX-X.
Paragină 1 979, 4 1 -43 şi fig. I şi 2.
9. Ripa, corn. Tlnca, jud. Bihor; descoperire întâmplătoare în punctul
„Dealul Morilor"; depozit compus din 5 piese şi mai multe fragmente de fier şi
de bronz:
a) daltă;
b) seceră;
c) cufit de fier;
d) „cuţitoaie";
e) lingură de fier pentru turnat metalul.
Datare: sec. VIII-X.
Dun\itraşcu 1 978, 69 şi fig. 8.
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LISTA DESCOPERIRILOR
Brăzd11re de plug (A I Henning)
I . Buţuluc, com·. Româneşti, jud. l aşi: exemplar asimetric, fără di men si uni

,

dawt în secolele V-VII.
Zaharia/Petrescu- Dîmbovi\llf.laharia 1 970, 1 73 şi unn„ pi. X V/22; Teodor
1 978, 20; Teodor 1 985, 52 fig. 2/ 1 4.
2. Bucureşti-Biineos11; exemplar simetric; fără dimensiuni;
Neamţu 1 975, 63.
3. C11pidova, com. To po l u , jud. Constanţ11; exemplar simetric; L: 0,26
m; 1 . : 0, I B m
Florescu/Florescu/Diaconu 1 958, 1 4 1 . 233 şi 234 fig. 1 1 7/1 .
4. Cilpâlno, com. Siisciori, j ud. Albo; exemplar asimetric găsit pe teritoriul
fortifica!iei dacice; făr.i dimensiuni.
Macrea/Berciu 1 965, 228 �i 229 fig. 3 1 ; Glodariu/Moga 1 989. 20.
5 . Ciipiiln11, com. Siisciori,jud. Albo, pe Dealul Vamlui; exemplar simetrk.
rn fantă la extremi tatea manşonului; în colec\ia Şcolii Generale din Căpâlna.
Glodarin/Moga 1 989, 32.
6. Cornii!el, com. Urecheşti, jud. Docilu, periegheză Gh. Comăn în
margint'.a de sud-vest a satului; exemplar simetric.
Coman 1 979, 73 şi 90 fig. 1 0/2.
7. Giurcani, corn. Gilgeştl, jud. Vaslui, periegheză Gh. Coman; t'xemplar
simetric; L.:0,228 m; asocierea cu o monedă de hronz Ioan T7.imiskes nu este
asigurată.
Coman 1 979, 90 fig. 1 0/3.
8. Grumewaia, corn. Dimitrie Cantemir, jud. Vaslui; exemplar simetric;
fără dimensiuni; datai în sec. IX-XI
Teodor 1 980, fig. 25/5.
9. Lazuri, jud. Satu-Mare, în bordeiul descoperii în secţiunea 1 1 1/ 1 979,
împreună cu un cercel cu huton stelat şi pandantriv semilunar; e11emplar asimetric;
L.: O, 1 26 m; I. max . : 0,08; I. manşon: 0,066 ; grosime: 0,007 m; datat în sec
VIII-IX.
Lazin 1 98 1 - 1 982, I J 7- 1 42 ş i fig. I .
1 0. Miinilstlrea, com. Milluştenl, jud. Vastul; e11emplar asimetric; fără
dimensiun i: datat în sec. I X - X .
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Teodor 1 97.1, 224 şi 226 fig. 1 /4; Teodor 1 975, 64 fig. 4/6;
Teodor 1 980, 1 00 fig. 25/6; fig. 54/5.
1 1 . Pogoneştl, corn. Iveşti, jud. Vaslui; periegheză S. Cosma şi Gh.
Coman în 1968, în marginea de nord a cătunului Breaua; exemplar simetric; L.:
0,2.14 m; datat în sec. VIII-IX.
Coman 1 980, 1 65 şi 372 fig. 1 62/ 1 .
1 2 . Rliduc:ineni, jud. laşi; periegheză Gh. Coman în marginea de sud a
satului Bazga, la cca. 400 m de şcoală; exemplar simetric; L.: 0,320 m; asocierea
cu un vârf de săgeală romboidal cu tub de înrnănuşare nu este asigurată.
Coman 1 979, 77 şi 90 fig. 1 0/4.
1 3. Şieu, jud. BlstriJa-Nlisiud; exemplar simetric.
Dănilă 1972, 1 8 1 şi urm„ fig. 2; Marinescu/Retegan 1 979, 257 .
1 4. Şimoneşti, jud. Harghita; în bordeiul 1 1 , împreună cu fragmente de
vase lucrate cu mâna şi la roata cu turaţie lentă, ultimele decorate cu linii incizante
în val şi orizontal, precum şi cu mai multe vase lucrate cu roata rapidă şi cu mâna;
găsit lângă peretele nordic al bordeiului; L.: 0, 13 m; I.: 0,07 m; sec . VIII;
S.zikely l 988, 1 74 şi fig. 1 6n: Szekely 1 973, 22 1 .
1 5. Tlilmaciu, jud. Sibiu, exemplar simetric; Muzeul Brukenthal inv.
1 3079.
Pârvan 1982, 282 şi fig. 339.
1 6.Tlilmaciu,jud. Sibiu, exemplar simetric; Muzeul Brukenthal inv. 1 308 1 .
Pârvan 1982, 282 şi fig: 339.
1 7. Transilvania (nedef.); exemplar asimetric
Pârvan 1 982, 282 şi fig. 339.

Cleşti de nerar
1 8 . Şuletea, jud. Vaslui cer. Coman 1 980, 1 43, a fost descoperit într-una

din perieghezele erectuate în 1 949 şi 1 960 de către Gh. Coman în localitatea
Giun:ani, corn. Găgeşti, jud. Vaslui); datat în sec. VII-IX (cf. Coman 1 980, 143,
în sec. XII-XIII)
Teodor 1978, 77; Teodor 1980, 65 şi fig. 29/4; Coman 1979 b, 88; Coman
1 980, 1 43 �i 364 fig. 1 54/6.
Coase (I S Henning)
1 9. Bucov, corn. suburbanli Ploi�, jud. Prahova; în bordeiul 16 din
pun\:tul Tioca, împreună cu un fragment de castron din pastă fini roz şi o oală
lucrată cu roata cu turaţie lentă, decorată cu incizii orizontale si
oblice;
. hasuri
.
fragment de coasă; datat în sec. IX.
Comşa 19711, 1 8- 1 9. 28 �i 48 fig. 30/5 .
20 GArbovliţ, rom. Ghldlgenl, jud. Galaţi, împreună cu o secer.\, cosoare
de vie. un topor cu Iarnă îngustă şi două cuţite de fier (dar asocierea lor în acelaşi
complex nu este asiguratA); l11mă de coas.A fragmentară; datată în sec. X-XI.
S;iinei 1 9115, I 113 fig. 1 1/ 1 1 .
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Cosoare (G 4b Henning)
2 1 . Jariştea, com. Vrancea ; descoperire întâmplătoare; L. :0.407 m; L.

l;unei: 0, 18 m; I. lamei: 0,038 rr.; lama şi proeminenţa laterală suni dC(.orale cu
incizii curbe întrerupte de puncte; dalai în sec. X-XI.
Paragină 1 978, 82-83 si fig. I .
cu1ile de pl ug
22. Dăbâca, jud. Cluj, în „Cetate"; fragment de cuţit plug (E I Henning);
dalat în sec. IX-X
Pascu & al. 1 968, 1 58- 1 59 şi fig. 8/6; Henning 1 987, 1 2 1 .
23. Tulcea, jud Tulcea, în locuinţa nr. 2 . împreună cu o teslă (otic?), un
cuţit de fier, un „mojar şi un fredtor" şi 1 5 amfore decorate cu rune şi litere
greceşti; cuţit de plug (E 3 Henning); L.: 0,37 m; I . : 0,085 m; data! în sec. X-XI.
Vasiliu 1 980, 44 1 şi urm.; 443; 444 pi. V/3 .

Nicovale

24. Buco,·, com. suburbană Ploieşti, jud. Prahova, bordeiul 1 2 din
punctul Tioca; exemplar cu secţiune rectangulară, găsit împreună cu un fragment
ceramic pictat cu cenuşiu închis; datat în sec. VllI.
Comşa 1 978, 1 9, 94 şi 52 fig. 34/9.
25. Bucov, com. suburbană Ploieşti, jud. Prahova; bordeiul 1 2 din
punctul Tioca; exemplar cu secţiune ovală, găsit împreună cu un fragment ceramic
pictat cu cenuşiu închis; datai in sec. VIII
Comşa 1978, 19, 94 şi 52 fig. 34/ 1 1 .
26. Pietroasa, com. Câmpineanca, jud. Vrancea; în punctul „Grind"
(„La Negoiţă"), în strat (cf. Mitrea 1 974, 78 n. 3 1 : la suprafaţă, cu prijejul
desfundări i terenului pentru vie); exemplar cu secţiune pătrată; L.: 0, 1 8 m; I . :
0,09 m ; baza: 0,065 X 0,065 m ; găsită împreună cu un topor cu tăiş îngust; datată
în sec. X-XI.
Mitrea/Nămoloşanu 1 974, 6 1 -69 şi fig. 7/4.

Oticuri

27. Bîrlăle�ti, com. Epureni, jud. Vaslui; datat in sec. VII-LX
Teodor 1975, 1 64; Teodor 1 980, 65 şi fig. 25/4.
28. Codu, com. Motoşenl, jud. Bacău; periegheză la cca. 300 m vest de
sat, la capătul unui bot de deal; asocierea exemplarului cu trei cosoare şi un topor
de fier, precum şi cu mai multe vârfuri de săgeţi romboidale nu este asigurată.
Coman 1 979 a, 74 şi 9 1 fig. 1 1 /6.
29. Dridu, jud. Ialomiţa; în aşezare (în strat?); considerat „toporaş cu
înmănusare verticală"
z8haria 1 967, 94-95 şi 1 28 fig. 54/7.
30. Mălusteni, jud. Vaslui; exemplar datat în sec. VII-IX
Teodor 1 980, 65 şi fig. 25/3.

„Rame de hârleţ'' (brăzdare de plug în formă de hârleţ)
3 1 . Bucov, com. suburbană, jud. Prahova; în casa nr. 6

din punctul
Tioca, împreună cu un zurgălău de bronz, cu fragmente de ceramică fină pictată cu
roşu-brun şi cu un castron din pastă fină l"enuşie cu decor lustruit; datat în a doua
jumătate a sec. IX .
Comşa 1 97R. 45 şi 48 fig . 30/9; Comşa 1980. 1 77 fig. 9/6.
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sectorul

I II. împreună cu un umilo de scut „probabil sco�. cu ocazia vreunei gropi (sic ! ),
din �Iratul inferior şi întrebuinţat în scopuri practice" şi cu bucăţi de tablă de fier,
rnnsiderat fier de plug „de tip meridional"; L . : 0,26 m; I . : 0, 1 8 m.
Floresw/Florescu/Diaconu 1 95 8 . 1 4 1 , 234 fig. 1 1 7{2.
: u . Capidava, com. Topalu. jud. Constanţa, într-un bordei din nivelul

I V ; pe ramă se mai păstrează urme de fibră lemnoasă; datat în sec. X-XI.
Aorescu/Cheluţă-Georgescu 1 974, 43 1 şi 434 pi. I Vn.

corn.

3 4 . Garvăn, com. Jijila, jud. Tulcea; făr ă dimensiuni
Stefan/Barnea/Comsa/Comsa 1 967, 5 7 si urm„ 5 9 fig. 36.
Poieneşti, jud. Vaslui, cf. Coman 979 b, 1 87 provine de la S ărăţen�
Murgeni. jud. Vaslui); descoperire întâmplătoare

:h

(

i

Neamţu 1 975, 1 95 fig. 48{2; Coman 1 979 b. 1 87 .
36. Suceava, jud. Suceava, Muzeul Suceava inv. 2270.
Neamţu 1 975, 1 95 fig. 48/9.
_n. Vaslui. jud. Vaslui; fără dimensiuni
Neamţu 1 975, 20 1 şi 1 95 fig. 48/6.
38. Vaslui, jud. Vaslui; fără dimensiuni
Neamţu 1 975, 20 I şi 1 95 fig. 48/6.
Seceri (H 2 Henning)
39. Bîrlăleşti, com. Epureni, jud. Vaslui; fragment de seceră; datată în
sec. X-X I .
Spinei 1 985, 1 8 3 fig. 1 1/ 1 0.
40. Gîmbaş, com. suburbană Aiud, jud. Alba, în mormântul V; seceră
aşezatii între bazin şi torace; L.: 0, 1 97 m; L. mâner: 0,09 m; I. lamă: 0,028 m.
Horeclt 1 958, 98 şi 77 fig. 14/16.
4 1 . Izvoru, com. Gogoşari, jud. Giurgiu, în mormântul 108; seceră de
fier cu mâner de lemn. între humerus şi torace, împreună cu o monedă de epocă
constantinopolitană, învelit într-o bucalii de pânză, un amnar şi mărgele colorate.
Mitrea 1 989, 1 67 şi 168 fig. 1 9/ 1 08. 1 .
42. Izvoru, com. Gogoşari, jud. Giurgiu, în mormântul 1 29; partea
inferioară (cu mânerul) a unei seceri de fier, aşezată în zona toracelui, impreună cu
un vas lucrat la roată cu turaţii lente, decorat cu incizii în val.
Mitrea 1 989, 1 7 1 şi 1 73 fig. 23/ 1 29.2.
43. Izvoru, com. Gogoşari, jud. Giurgiu, în mormântul 1 98; seceră de
fier, aşezată pe pântece, împreună cu un vas lucrat cu roata cu turaţii lente. decorat
cu incizii orizontale şi în val. precum şi cu impun sături de pieptene.
Mitrea 1 989, 1 89, 1 88 fig. 34/ 1 98.2.
44. Ohirffa Nouă, com. Obirşia, jud. Olt, într-un mormânt de inhumaţie;
datată în sec. VIII-IX .
Toropu/ Stoica 1 972. 17 1 şi 1 74 fig. 1 0/2 .
45 . Obll'fl• Noul, com. Obirşla, jud. Olt, într-un mormânt de i nhumaţie;
datatA în sec. VIU-IX.
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Toropu/ Stoica I 972, 1 7 1 şi 1 71 fig. I 0/3.
46. Obîrşiu Nouă, corn. Obirşia, jud. Olt., într-un monnânt de inhuma1ie;
seceră fragmentară; datată în sec. VIII-IX.
Toropu/Stoica 1 972, 1 7 1 .
47. Sără!eni, corn. Murgeni, jud. Vaslui; periegheză Gh. Coman din
1 95 1 . în faţa şcolii generale; asocierea secerii cu un topor de fier, datat în sec.
IX-X, nu este asigurată.
Coman 1 980, 1 90 şi 374 fig. 1 64/2
48. Sighişoura, jud. Mureş, din aşezarea din punctul „Dealul Viilor",
datând din sec. VII-VIII; împreună cu un tipar de bronz pentru aplici, cu decor
zoomorf.
B al tag 1 979, 7 7-84 şi pi. XLV/3.
49. Sultanu, corn. Mănăstirea, jud. Călăraşi, în monnântul 62; seceră cu
mâner de lemn, aşează în zona picioarelor, găsită împreună cu un cercel de bronz,
precum şi cu un vas lucrat din pastă fină cenuşie, cu diametrul maxim deasupra
mijlocului înălţimii şi cu decor lustruit; datat în sec. VIII.
Mitrea 1 988, 1 1 5 şi 1 3 1 pi. 8/62
50. Teiuş, jud. Alba, în monnântul 5 .
ErMlyi 1 975, 1 62 fi g . 7 .

Sfredele
5 1 . Bucov, com. suburbană Ploieşti, jud. Prahova, în dependinţa nr. 2
din punctul Rotari, împreună cu fragmente de lip itură cu unne de nuiele şi ,,litere
chirilice", un ciocan de fier, un amnar, două vârfuri de săge� foliacee, vase
lucrate la roată cu buza decorată cu incizii în val, un fragment de vas lucrat din
pastă fină cenuşie (căruia, foarte probabil, îi ap�ne un alt fragment cu o ştampilă
în relief, reprezentând o cruce înscrisă în cerc, având capetele bifurcate) şi un
fragment de arnphoridion din pastă fină gălbuie; considerat o uneltă pentru scobit
lemnul; datat în sec. X
Comşa 1 978, 6 1 şi 53 fig. 35/1 .
52. Dridu, jud. lalomiJa, în aşezare (în strat?); considerat „instrument de
scobit lemnul"; datat în sec. X-XI.
Zaharia 1 967, 94 şi urm.; 1 27 fig. 53/6.
Topoare de lupta cu tăiş ingust (li Ruttkay)
5 3 . Arbore, jud. Suceava; fără dimensiuni
Teodor 1 970, 1 08; Teodor 1 980, fig. 30/5 .
54. Blrlăleştl, com. Epurenl, jud. Vaslui ; perieghczA �i sondaj arheologic
Gh. Coman din 1 950 şi 1 963, în punctul , Stanţia"; exemplar cu L. :O, 1 4 7 m;
asocierea sa cu 3 vârfuri de lance şi un vârf de săgeată romboidal nu este asigW11tă .
Coman 1 980, 1 30 şi 364 fig. 1 54/ 1 .
5 5 . Bucureşti-Tel, într-un monnânt de cAlăreţ, împreună c u o sabie de fier,
o zăbală de fier articulată cu inele la capete şi o scâriţi de şa; datat în se.c. X.
Morintz/Rosetti 1 959, 34 şi pi. XXXIIl/3.
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56. Fedeşti, corn. Şuletea, jud. V�slui; fără dimensiuni; datat în sec
Vl l l - I X .
Teodor 1 980, 65 fig. 30/3.
57 . Gîrboviţ, corn. Ghidigeni, jud. Galaţi, împreună cu o lamă de coasă
fragmentară, o s�eră, două cosoare şi două cuţite de fier, deşi asocierea lor nu este
asigurată; datat în sec . X-XI.
Spinei 1 985, 1 83 fig. 1 1/ 1 4.
511. Greuca,jud. Giurgiu, în punctul ,,La Ţ igănie"; periegheză şi săpătură
de salvare, pe marginea terasei inferioare a lacului, împreună cu un „inel de
tâmplă lucrat din sânn ă subţire de bronz. O extremitate este boantă, iar cealaltă
ascuţită. Lângă acest vârf se află pe sârmă o mică sferă neomarnentală, din acela�i
metal"; exemplar <le fier (L.: 0,245 m); datat în sec. LX- X .
Săpături 1 955, 43 1 şi urm.; 434 fig. 13 şi 437 fig. 16.
59. Hangu, jud. Neamţ; fără dimensiuni; datat în sec. IX-X.
Teodor 1 969, 202; Teodor 1 970, 1 08 ; Teodor 1 980, 65 şi fig. 30/1 .
60. Horga, corn. Epureni, jud. Vaslui; periegheză Gh. Coman din 1 960,
pe lângă bio;erică şi în jurul şcolii generale; fără dimensiuni
Coman 1 980, 1 3 1 şi fig. 1 54/3.
6 1 . Năneşti, corn. Pariocea, jud. Bacău; fără dimensiuni; datat în sec.
X-XI.

Teodor 1 980, fig. 30/2.

62. Pietroasa, corn. Cimpineanca,jud. Vrancea, în punctul „Grind" sau
..La Negoiţă", în strat; exemplar de fier (L.: 0, 1 9 m; I . : 0,03 m) găsit împreună cu
o nicovală cu secţiunea pătrată; datat în sec. X-XI.
Mitrea/Nărnoloşanu 1 974, 6 1 -69 şi fig. 7/3.
63. Siriţeni, corn. Murgeni, jud. Vaslui; periegheză Gh. Coman din
195 1 în faţa şcolii generale; fără dimensiuni; datare în secolele IX-X.
Coman 1 980, 1 90 şi 364 fig. 1 54/4.

Topoare de luptă cu tăiş lat, "ln evantai"
64. Tlvădireşti, corn. Dealu Morii, jud, Bacău; fără dimensiuni; datat în
sec. X-XI.
Teodor 1 980, 95 şi fig. 30/4.

Topoare de luptă în rormi de virr de lance.
65. Aţei, jud. Sibiu; descoperire întâmplătoare din 1 973; eitemplar din fier,
cu gaura de fixare ovală, cu marginile laterale lăţite; L. :0,224 m; L. lamei:
0, 13 7m: L. muchie: 0,06 7 m; O. gaură transversală: 0,204 X 0,0 1 9 m; grosime
pereţi laterali: 0,0022 - 0,003 1 m; I. muchie: 0,0 1 36 - 0,0 1 6 m; grosime muchie:
O.Dl ·'6 0,0 1 26 m; lăţime Iarnă: 0,02 m; grosimea lamei: O.O 1 1 m; datai în sec . X.
Bllljan/Stoicovici 1 980, 1 79 - 1 80 şi fig. I şi 2/1 .
66. Bucua eştl-VAcăreştl; descoperire întâmplătoare; I. muchie: 1\075 0,0 1 65 .rn. cu secţiune rectangulară; ceafa: 0,009 0,0 1 1 m; L.: 0,278 m; L. :
mui:h1e: 0.078 m; L. lamei: 0,0 1 8 m; I. lamei; 0,024 m; grosimea lamei: 0,0 1 4 m:
-

datat ln

sec.

Cd 2 48 C a.ia t •

-

X.
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Blăjan/Stoicovici 1 980, 1 8 1 şi fig. 2n..

Va\rfuri ".le lance
f-.7 Gimbaş, com. suburbeni Aiud, jud. Alba, într-un mormânt izolat

unu„ .;si.e asociat (dacă nu este vorba de inventarele mai multor morminte
amestecate), cu un alt vârf de lance ajurat şi cu un topor de luptă cu tăiş îngust
Hordet 1958, 95 şi urm., 96 n. 1 ; 68 fig. 9a/l I .
Va\rfuri de sAgeatA cu aripioare (I Ruttlcay)
68. Castelu, jud. Constanţa, în mormântul 2 1 , în urnă, vas lucrai la roata
cu turatie lentă, din pastă amestecată cu nisip, de culoare brună cu pete castanii,
având diametrul maxim în jumătatea superioara şi decorat cu incizii orizontale.
Rădulescu/Harţuchi 1 967, 20; pi. Vl/M2 1 .
69. Castelu, jud, Constanla, în mormântul 86, în urnă, vas lucrat la roata
cu turaţie lentă, din pastă amestecată cu nisip, de culoare gălbuie cu pete fumurii.
având diametrul maxim în jumătatea superioara, decorat cu incizii orizontale şi
haşuri oblice.
Rădulescu/Harţuchi 1 967, 47 şi urm; pi. IX/M 86.
70. Gura ldrici, com. Roşieştl, jud. Vaslui, în locuinţa nr. 2, împreună cu
un fragment de se.ceară şi cu un vas lucrai la roata cu tura�c lentă, din pastă
amestecată cu nisip, de culoare negricioasă, având diametrul maxim în jumătal.ea
superioara, decorat cu incizii orizontale, precum şi cu fragmente decorate cu
incizii în val pe buză, cu incizii orizontale, în val şi împunsături de pieptene pe
corpul vasului; datat în sec. VIII - DC .
Teodor/Maxim-Alaiba 1983, 468 şi 465 fig. 1 /10.
7 1 . DAbica, jud. Cluj, în „Cetate"; sub stratul de arsură scurs după
distrugerea palisadei spre interiorul incintei; datat în sec. X.
Pascu & al. 1 968, 1 62 şi fig. 4/1 5 .
7 2 . GarvAn, com. Jijila,jud. Tulcea, la „Bisericuţă"; datat în sec.X - XI . .
Barnea 1 973, 302 ş i fig. 6/6.
73. Ş uletea, jud. Vaslui, în punctul „Silişte"; datate „la începutul epocii
migraţ i i lor".
Şantierul 1 95 1 , 223 fig. 4/4.
74. Ş uletea, jud. Vaslui, în punctul „Silişte"; datate „la începutul epocii
migraţii lor".
Şantierul 1 95 1 , 223 fig. 4/5.

Zăbale cu psalll
75. Grozeşti, j ud. Iaşi, într-un mormânt de călăreţ; datat în sec . X .

Spinei 1 985, 1 1 3 ş i fig. 29{7.
76. SlclAu, com. Grlnlceri, jud. Arad, în punctul „Gropoaic", în
'
mormântul nr. I , împreună cu aplici de bronz lacrirnaforme; datat în sec. X.
Rusu/Domer 1 962, 707 şi 706 fig. 2.
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FRUHMITTELALTERLICHE HORTFUNDE
MIT EISERNEN WERKZEUGEN UND WAFFEN
AUS RUMĂNIEN
Die frtlhrnittelalterlichen Hortfunde stellen einen der bedeutendsten
Fundtypen der Archăologie der 2. Hiilfte des I. Jahrtausends n. Chr. dar, weil sie
funktionell verschiedene Stilcke enthalten, die auch in GrubenhUtten - oder
Grabinventarien entdeckt wurden. Das chronologische Verhliltnis zwischen den
Elementen dieser Hortfunde oder zwischen den StUcken und dem Hortfund selbst
spricht fUr die 8edeutsamkeit dieser Komplexe in der Archăologie des
Frtlhmittelalters. Die Hortfunde datierte man bislang aufgrund der Analogien
mancher 8estandteile (von aliem der Waffen) ins I O. Jh. und betrachtete sie als
GemeingUter der Dorfgemeinschaften der Dridu-Kultur.
Um zwischen den Hortfunden und den lnventarien anderer an:hăologischen
Komplexe zu entscheiden, schlagen die Verfasser die folgende Definition vor:
Hortfund ist der archăologische Fund mit genilgenden 8estandteilen (d. h.
Werkz.euge oder Waffen), die zusanunen, in demselben 8efund entdeckt wurden
und irgendeinem GrubenhUtten - oder Grabinventar nicht zugeschrieben werden
konnen. Die Verfasser prilfen die an:hăologischen Daten Uber die Hortfunde mit
dieser Definition Uber und trennc:n drei Datenstufen filr die folgende Analyse.
Die Seriation der Funde von diesern Type (Abb. 2 und 38) oder der
Hortfunde (im strengsten Sinn des Wortes) (Abb 3A) weist auf zwei
Assoziatonsgruppen hin, die vor aliem landwirtschaftliche Werkz.euge (Pflugschar,
Pflugreutel, Sichel, Sense und Hacke) und bzv. Waffen (Lanzenspitz.e und
venchiedene Streillixte) enthalten. Diese Gru{'pen k6nnen die Verfasser auch
durch die Zahl der StUcke fllr jeden Typ voneinander unterscheiden: die
landwirtschfatlichen Werk.zeuge treten hauptsllchlich in je 3, 5 oder 7 StUcken auf,
die Waffen aber besonders in nicht mchr Bis je 2 StUcken.
Eine lhnliche innere Gliederung ist auch filr die H ortfunde aus
Nordostbulgarien typisch, die in die 8-9. Jh. datiert wunlen. Nach der An�yse
jedes Werkz.eugs - oder Waffentyps, konnten die Verfasser bernerten, dajJ die
Mehrheit da 8estandteile der enten As,,o ziationsgruppe (wie L 8. die Sichel, die
Hacken von den Typen K 10 IDld K 1 1 Henning, der Pflugschar, der Pflugreutel,
aber auch die Zange) vor aliem ins 8. Jh die datierbaren StUcke der zweiten
Assoziationsaruppe aber nur ins 9. Jh. (die Streitaxt mit usymetrischer K.Jinge,
.•
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die Lanzenspitz.e, das Se<.·h und der Ambop) zu datieren sind. Es gibl kein nur ins
10. Jh. dalierbares S1!1ck.
Es folg1 darnus, da� die obenerwahntcn ahen Dalierung und lnterpretalion
dcr Hortfunde abgewiesen werden ktinnten. Das nur wenige vergleichbaren
Werkzeuge ader Waffen auperhalb der Hortfunde auftreten, die meisten Analogien
aber sowohl filr ihre '.nnere Gliederung als auch filr jeden Werkz.cugs - ader
Waffentyp aus Nordostbulgarien, aus der Nlihe der Herrschaftszcntren von Pliska
und Preslav stammen, w!lrde man diese Hortfunde als Privateigentum ader
Akkumulation nichl nur der Produktionsmittel, sondem auch der Herrschaftsz.eichen
betrnchlcn. Diese Hypothese ktinnte auch der Zustand unterstiltzen, daP zu derselben
Zeii das byzanlinische Embargo flir Waffen und Eisen in Kraft trai (Basilicorum
lib.XIX, I , 84). Die Handelssperrung konnte folglich die Akkwnulalion dieser
Bestandleile der Hortfunde erklăren, die ins IX. Jh. datierbar sind. Das Auftretcn
der Reilerwaffen und der Handwerksinstrumenten, die vor aliem ins 9. Jh. datierbar
sind, konnte auf die Zugehorigkeit der Hortfunde zu einer besondercn
.Adelsklasse" (wie die Tarkhane aus der lnschriften der Zeit Khan Omurtags)
hinweisen.
Wie auch es wăre, konnte die Verbergung der Hortfunde in Verbindung mit
dem bulgarisch-byzanlinischen Krieg aus den letzten Jahren des 9. Jhs. und mii
den Streifzilgen der Magyaren und der Petschenegen im ersten Driael des X. Jhs.
slehen, da die Hortfunde kein genau nur ins 1 0. Jh. datierbares Stiic k enthalten.
•
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- PTl ndpalele tipuri de piese componente ale depozitelor de unelte
şi ormt
medievale timpurii fi ole descoperirilor similare de pe leriloriul Rom nlel.
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Fig. 4 - RăspAndlrea principalelor tipuri de unelte I erme, ce lnlr· ln componenţo
depoLllelor medievale timpurii de pe terllorlul RomAnlcl: ' -depozll; BI - Dirlogu; Ou
- Oudt!fll; Co - Cop10; Cu - Curcani; R - Rado\'onu; R· - R ăstoaco; R I Ripa. 1'urnele corespund r•lor din li ta d�coperirllor.
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Cronologia prlnclpaltlor untltt I arme din componen1a depo1ltdor îl a
terllorlul Romlnlel: a - lncadrnrea cronologlti pt bau
lncadrnrto cronologica pe bva
analoalllor din a r. ra lullorulul Romftnlel; b
complt elor lnchlst dt pe teritoriu I Romîiniel: c - data apro•lmatlvi a lnlrnrll ln
•111'>8rt a embor11oulul o.supra Oerulul C„Dullk:alt" X I
I , 8-1).
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