Vestigii feudale timpurii
din
nord-estul Transilvaniei
Corneliu GAIU

Reperele arheologice, pe baza cărora să poată fi reconstituit habitatul din spaţiul intracarpatic în secolele
VII - X, erau până de curând în nord-estul Transilvaniei, limitate la câteva descoperiri întâmplătoare sau nesigure.
O reevaluare a acestei situaţii este posibilă datorită numărului sensibil sporit, chiar dacă nu suficient, al cercetărilor
şi descoperirilor, doar parţial introduse în circuitul ştiinţific.
Investigaţia noastră cuprinde bazinul Someşului Mare şi zona interfluviului Someş - Mureş, respectiv
teritoriul judeţului Bistriţa-Năsăud. Relativa izolare a zonei a creat şi pentru această perioadă premisele unei
evoluţii relativ atipice şi un conservatorism subliniat de modestia descoperirilor.
Avem în vedere, în acest context, prezentarea rezultatelor unor sondaje arheologice sau cercetări orientate
pe această perioadă, dar şi semnalarea siturilor cunoscute, până la această dată, prin descoperiri de suprafaţă.
CATALOGUL DESCOPERIRILOR
1. ARCALIA (corn. Şieu-Măgheruş, jud. Bistriţa-Năsăud) -"Movilă".
Aşezare situată la aproximativ 0,7 km sud-est de sat în stânga şoselei Sărăţel-Arcalia, pe terasa a doua a
râului Şieu. De pe arătură au fost adunate fragmente ceramice aparţinând epocii bronzului şi pereţi de oale din
pastă nisipoasă decorate cu benzi de linii în val specifice secolelor VIII- IX.
Cercetări de teren G. Marinescu şi C. Gaiu.
2. ARCHIUD (corn. Teaca, jud. Bistriţa-Năsăud) -"Fundătura".
Punct situat la sud-est de sat pe pantele cu expunere sudică de pe malul drept al pârâului Fundăturii. Cercetările
arheologice intreprinse de D. Protase şi Şt. Dănilă în anii 1961, 1963-1966 şi C. Gaiu în 1990, au evidenţiat
existenţa unor locuiri din neolitic, epoca bronzului, Lat~ ne, epoca romană, postromană, sec. VII-VIII, XI-XII şi
feudală târzie.
(D. Popescu, SCIVXIII, 1, 1962, p 206; idem, SCIV 15, 1964,4, p 559; idem, SCIV 16, 1965, 3, p 601;
idem, SCIV 17, 1966,4, p 721; Şt. Dănilă, F/3, 1974, p 458, 461-463).
Stratul de cultură, uniform, cu o grosime de 40-60 cm, nu permite delimitarea unor nivele distincte pentru
epocile înregistrate. Locuirea din secolele VII-VIII a fost evidenţiată prin trei locuinţe, o vatră şi două cuptoare de
copt amplasate în afara locuinţelor. În stratul de cultură nu apar vestigii legate de acest nivel de locuire.
Locuinta 13 a fost descoperită în SXII, carourile 22 şi 26. Are o formă rectangulară cu laturile de 4 x 3 m
cu groapa care coboară cu 0,80 m de la nivelul humusului actual. Podina bătătorită era acoperită de o aglomerare
de pietre provenind de la cuptorul prăbuşit situat în colţul estic al locuinţei. În umplutura gropii au fost găsite
fragmente ceramice aparţinând unor oale borcan lucrate cu mâna şi la roată. Cele din prima categorie sunt modelate
dintr-o pastă grosieră cu cioburi pisate în compoziţie, arse neuniform, cu fundurile îngroşate. Vasele lucrate la
roata înceată sunt modelate din pastă compactă cu microprundişuri în compoziţie, având pereţii uniformi. Sunt
reprezentate exclusiv borcane de mărime medie şi mică, cu diametru! maxim în jumătatea superioară, fundurile
înguste şi gura cu buza scurtă, tăiată oblic sau subţiată şi rotunjită. Pe umerii vaselor apar ornamente incizate care
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constau din benzi de linii în val între linii orizontale drepte. Remarcăm, de asemenea, un fragment de ţest cu
pereţii groşi, cu cioburi şi microprundişuri în compoziţie, decorat cu benzi de linii incizate în zig-zag.
Locuinta 15 a fost cercetată în anul1966 printr-o casetă deschisă la capătul SXIX. Locuinţa, de tipul celor
semiadâncite, avea o formă rectangulară cu laturile de 4 x 3,4 m şi podina neamenajată situată la 0,70 m de la
nivelul solului. În coţul estic al gropii a fost amenajat un cuptor cu laturile interioare de 0,4 x 0,6 m. Vatra, situată
la nivelul podelei, se contura sub forma unei cruste de arsură. Pe vatră şi în gura cuptorului a fost remarcată
abundenţa de cenuşă şi cărbune. De pe podina locuinţei au fost recoltate fragmente ceramice şi oase de animale.
Vasele lucrate la roata înceată sunt modelate din pastă cu microprundişuri, cu pereţii subţiri, decoraţi cu
benzi de linii drepte şi în val. Bine arse, în nuanţe de·brun şi cenuşiu negricios, acestă categorie cuprinde fragmente
de funduri şi pereţi de oale, un singur exemplar a putut fi întregit, o oală borcan din pastă cu nisip şi mică în pastă,
neagră, lucrată la roata înceată (fig. 2 /1 ).
Cele lucrate cu mâna aparţin unor borcane din pastă compactă brun-cărămizii, un fragment de tipsie din
pastă grosieră cu cioburi în compoziţie (fig. 3 /2,4).
Vatra amenajată în aer liber a fost identificată în SXIX/1966 sub forma unei suprafeţe ovale, situate la
0,65m adâncime, acoperite de arsură, cărbune şi câteva bucăţi de gresie. Pe nivelul vetrei au fost găsite un fragment
de oală lucrată cu mâna şi altul lucrat la roata înceată ornamentat cu o bandă de linii în val.
Cuptorul nr. 1 a fost interceptat de SXXll/1966. Vatra cuptorului, de formă ovală, lustruită şi cu marginile
uşor albiate, era marcată de o arsură consisten!ă la 0,5 m adâncime. Pe vatră nu s-au găsit materiale arheologice.
Cuptorul nr. 2 situat în vecinătatea celui prezentat, avea o formă ovală cu diametru! de 1 m, cu vatra arsă
la roşu, situată la 1 m adâncime. Bolta cotlonită în stratul de lut se păstrează pe o înălţime de 0,40 m. Lipsa unor
indicii sigure îndeamnă la prudenţă în ceea ce priveşte datarea celor două cuptoare.
Materialul arheologic permite o circumscriere a aşezării în secolul al VIII-lea, cu posibile începuturi în a
doua jumătate a secolului VII.
J.BECLEAN Qud. Bistriţa-Năsăud).
Fragmente ceramice provenind de la vase lucrate cu roata înceată din pastă cu microprundişuri, ornamentate
cu benzi de linii drepte şi în val au fost recoltate cu ocazia săpării, în anul 1977, fundaţiilor adăposturilor pentru
păsări ale "Avicolei".
Cercetări C. Gaiu şi G. Marinescu
4.BISTRILA
La săparea gropilor pentru plantarea unor pomi fructiferi au fost scoase, în anul 1854, 3 vase decorate cu
linii în val aparţinând probabil de un cimitir de incineraţie de tip Mediaş.
Bibliografie: C. Goss, AVSL XIII/2, 1876, p 214; K. Horedt, SCIVII, 1951,2, p 189; idem, ZfA 10, 1976, p 47.
S.CICEU-CORABIA (corn. Petru Rarcş, jud. Bistriţa-Năsăud) -"Sub Cetate"
Pe terasele situate sub stânca "Ciceului Mic" (683 m) pe care a fost ridicată cetatea feudală, cercetările din
anii 1977-1983 au evidenţiat pe lângă bogatele vestigii aparţinând bronzului târziu şi Laten-ului dacic, urmele
unei aşezări de la sfârşitul mileniului 1. Fără a se înregistra o depunere continuă locuirea feudală timpurie se
grupează pe prima terasă situată la baza masivelor Măgurii şi Ciceului.
Datorită reliefului stâncos şi adâncirii bordeielor feudale în nivelele de locuire anterioare delimitarea
complexelor de locuire s-a realizat cu destul de mare dificultate. În S1 (43,5 x 2 m) au fost interceptate două
locuinţe aparţinând acestui orizont, dezvelite prin casete CI (3,6 x 5 m); C6 (4 x 4 m).
Locuinţa nr. 1 interceptată de S1 între m 4,2 şi 8 a avut dimensiunile de 3,8 x 4,1 m, cu laturile lungi
orientate pe direcţia sud-nord. Groapa bordeiului se adâncea până la 1,30 m. În umplutură au fost găsite fragmente
ceramice lucrate la roata înceată (fig. 6 /1 ,3) sau cu mâna (fig. 6 /2,4) din pastă nisipoasă brun-negricioasă.
Locuinta nr. 2 semnalată între m 21 şi 24,5 avea o formă rectangulară cu colţurile rotunjite orientată cu
laturile lungi pe aceeaşi direcţie cu cea anterioară. Groapa bordeiului coboară până la 1,4 m de la nivelul actual de
călcare. N-aL,· t'ost sesizate urme de pari care să susţină elevaţia locuinţei. pe latura de nord a fost amenajat un
cuptor construit din piatră cu latura de 1 m. Pe podina şi în umplutura bordeiului s-au aflat fragmente de borcane
şi tăviţe lucrate din pastă compactă care foloseşte nisipul ca ingredient. Predomină vasele lucrate la roata înceată
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decorate cu benzi de linii în val (fig. 6 /5,6,9) dar si fragmente de oale lucrate la roata rapidă între care şi un vas
întregibil (fig. 4 /2).
Locuinta nr. 3 a fost dezvelită parţial prin secţiunea S2, între m 13,35 şi 16, groapa locuinţei adâncindu-se
în stratul de cultură până la 0,80 m. Din umplumra locuinţei a fost recoltată ceramică lucrată la roata înceată din
pastă negricios-căramizie sau brună (fig. 5 /1-4).
Locuinta nr. 4 a fost cercetată parţial, prin S3 între m 56 şi 59 şi caseta 5, pe o suprafaţă de 3 x 3,2 m, latura
nordica rămânând nedezvelită. Forma locuinţei pare să fie tot una rectangulară cu latura lungă pe direcţia sudnord, cu intrarea de pe latura sudică. Groapa locuinţei se adânceşte la 1, 1O m de la nivelul actual de călcare. În
umplutura locuinţei au fost găsite numeroase fragmente ceramice lucrate la roata înceată, mai puţine cu mâna,
lucrată din pastă nisipoasă, cu nuanţe de la cărămiziu, la brun negricios sau vineţiu (fig. 5 /5-17).
Locuinta nr. 5 a fost secţionată de S6, între m 13 şi 16, fără a putea fi dezvelită din cauza arborilor
(secţiunea fiind amplasată în zona împădurită a terasei). Podina locuinţei coboară până la 1 m. Umplutura bordeiului
conţine un destul de bogat material ceramic lucrat la roata înceată (fig. 4 Il) şi cu mâna (fig. 4 /3,4-7) din pastă
degresată cu nisip, compactă, arsă uniform (cărămiziu şi brun-negricios).
6. CAIANU MIC Gud. Bistriţa-Năsăud)- Vatra satului
Săparea unui şanţ pentru instalarea unei conducte de apă a intersectat, pe uliţa de la vest de primărie, în anul
1977, o locuinţă degajată ulterior printr-o casetă de 3 x 4 m. Locuinţa care se adâncea în solul steril cu 0,40 m avea o
formă rectangulară cu colţurile rotunjite, cu dimensiunile de 2,8 x 3,6 m. Pe latura de nord-vest s-au înregistrat
urmele unei vetre de foc sub forma unui pietrar de formă ovală cu diametru! de 1, 15 m. Pe podina şi vatra locuinţei
s-au găsit fragmente ceramice, între care şi un vas-borcan întregibil (fig. 3 Il), lucrate cu roata înceată şi cu mâna, cu
microprundişuri în pastă (borcane, margini de tăviţe scunde), cărămizii sau brun-negricioase. Locuinţa se leagă, cel
mai probabil, de aşezarea semnalată pe terasa înaltă "Poduri" situată la sud de locul descoperirii.
Sondaj arheologic C. Gaiu.
7. COASTA (corn. Şieu-Odorhei, jud. Bistriţa-Năsăud)
a) "Vatra satului". O locuinţă afectată parţial de unele lucrări gospodăreşti a fost dezvelită, în anul 1978,
în grădina cetăţeanului Găurean Teodor. Aceasta a fost săpată pe un teren situat în pantă, de aceea podina locuinţei
se găseşte la 0,60 m adâncime pe latura sudică şi la 0,90 m spre nord. Este o locuinţă parţial adâncită, rectangulară,
cu laturile de 3,6 x 3,2 m. De-a lungullaturilor au fost găsite urmele carbonizate ale tălpilor care susţineau pereţii
şi acoperişul locuinţei. În colţul de nord-est era amplasat un cuptor construit din lespezi de piatră şi bolovani de
râu de formă rectangulară cu latura de 1 m. Pe podină şi în faţa cuptorului au fost găsite trei oale borcan lucrate cu
roata înceată din pastă cu pietricele în compoziţie şi fragmente dintr-un ţest aşezat pe vatră.
Bibliografie: C. Gaiu, Marisia 13-14, 1983-1984, p 63-64.
b) "Podul Breti". Aşezare situată pe terasa joasă situată în unghiul format dintre şoseaua Coasta- Şieu
Odorhei şi drumul care duce la Bretea, în partea stângă a drumului. Lucrările de excavaţie pentru amenajarea unui
iaz au distrus, în anul 1992, o bună parte a acestei aşezări. Pe suprafaţa solului se puteau observa urmele unor
vetre de foc şi locuinţe aparţinând unor aşezari din secolele V-VI şi secolele VIII-IX Materialul arheologic din
cel din urmă nivel cuprinde fragmente ceramice lucrate cu mâna (borcane, tăviţe) din pastă friabilă cu cioburi în
compoziţie şi borcane lucrate cu roata înceată, din pastă compactă, pereţii uniformi, brun-cărămizii decoraţi cu
benzi de linii drepte şi în val.
Cercetări de suprafaţă C. Gaiu.
c) În vatra satului, în curtea cetăţeanului Poenar Iacob s-au găsit, alături de materiale din epoca romană şi
romană târzie şi unele fragmente ceramice brun-roşcate din pastă cu nisip în compoziţie decorate pe umeri cu
benzi de linii în val.
Cercetări efectuate de amatorul de antichităţi Luşcan Marţian. Materiale în Muzeul din Bistriţa.
8. CORVINEŞTI (corn. Matei, jud. Bistriţa-Năsăud) -"Pe vale"
Urmele. unei aşezări din secolul VIII sunt probate de mai multe fragmente cerarnice lucrate cu roata înceată,
din lut cu microprundişuri, ornamentate cu fascicule de linii orizontale trase în val sau drepte.
Cercetări de suprafaţă Corneliu Gaiu.
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9. COŞERIU (corn. Unneniş, jud. Bistriţa-Năsăud) -"Pe faţă"
În unna unei cercetări de suprafaţă, desfăşurate în toamna anului 1977 împreună cu colegul G. Marinescu,
am adunat fragmente ceramice lucrate cu mâna şi la roată, ultimele decorate cu benzi alternative de linii orizontale,
drepte şi în val, caracteristice secolelor VII-VIII.
10. CRISTUR-ŞIEU (corn. Şieu-Odorhei, jud. Bistriţa-Năsăud)
De pe teritoriul localităţii, fără nici o precizare topografică sunt amintite fragmente ceramice din secolele
VIII-IX
11. DELURENI (corn. Unneniş, jud. Bistriţa-Năsăud) -"Podul Uilacului"
Pe pantele uşoare ale dealului, în dreapta şoselei spre Şopteriu, au fost sesizate, prin cercetări de suprafaţă,
urmele unei întinse aşezări cu indicii de locuire din bronzul târziu până în perioada feudală.
O serie de fragmente ceramice lucrate cu roata înceată, cu microprundişuri în pastă, decorate cu benzi de
linii drepte şi în val, se încadrează în orizontul descoperirilor de secole VII-VIII.
Peregheză arheologică 1977 C. Gaiu, G. Marinescu
12. DIPŞA (corn. Galaţii Bistriţei, jud. Bistriţa-Năsăud) -"Fundoaia"
Săpăturile arheologice din anii 1990-1991 au dezvelit pe lângă complexe aparţinând culturii Wietenberg şi
secolelor V-VI şi o locuinţă de tip bord ei, de formă rectangulară cu laturile de 3,6 x 4 m, cu latura lungă orientată
nord-est- sud-vest. În colţul de vest al locuinţei era amplasată o instalaţie de foc a cărei vatră se află cu 0,28 m mai
sus decât podina locuinţei.
În umplutura bordeiului s-a găsit un inventar modest format din câteva fragmente ceramice lucrate cu roata
înceată şi cu mâna. Cele din prima categorie aparţin unor b~rcane din pastă brună sau gălbui-cărămizie, utilizând
microprundişuri ca degresant, decorate pe umeri şi pântec cu benzi orizontale, drepte şi în val. Datarea locuinţei
în a doua jumătate a secolului VIII sau începutul secolului IX rămâne doar o propunere bazată pe asemănările
oferite de materialul ceramic, ea trebuind să fie confirmată de situaţii mai bine încadrabile cronologic.
Bibliografie: C. Gaiu, RB VII, 1993, p 91 sqq, fig. 10/11.
13. FÂNTANELE (corn. Matei, jud. Bistriţa-Năsăud)- "Rât"
Aşezare situată pe terasa joasă din stânga pârâului Valea Iuşului, la nord de localitate. Cercetări efectuate în
1975-1976 de către G. Marinescu şi C. Gaiu (menţiuni A Stoica, DaciaNS 20, 1976, p 277, nr. 5; G. Marinescu,
C Gaiu, DaeiaNS 33, 1989, p 125).
Aşezarea suprapune cimitirul de tip Sântana de Mureş, fiind la rându-i distrusă, în mare măsură, de lucrările
agricole; au putut fi delimitate două locuinţe ale căror podină n-a fost atinsă de lucrările agricole.
Locuinta 1 avea o formă rectangulară cu colţurile rotunjite, cu dimensiunile de 2,4 x 3 m, în colţul de nordvest era amenajată o vatră pietrar. Pe podina şi din jurul vetrei au fost adunate puţine fragmente ceramice lucrate
cu roata înceată (fig. 3 /8,9) şi cu roata rapidă din pastă compactă cu microprundişuri în compoziţie, brun-gălbuie
sau brun-negricioasă, împreună cu un fragment de ţest, din pastă grosieră cu pereţii drepţi, de formă rectangulară
(fig. 3 /10).
Locuinta 2 delimitată cu destul.de mare dificultate datorită adâncimii mici a podinei (0,35 m), avea amenajată
pe latura vestică un cuptor rectangular realizat din lespezi de gresie, cu latura de 1m, dislocat în mare măsură. Pe
suprafaţa locuinţei s-au găsit fragmente de vase lucrate cu mâna (fig. 3 /6,7) şi la roată (fig. 3 /5, 11). Cele lucrate
cu mâna au fost modelate dintr-o pastă neomogenă, cu cioburi pisate, friabilă. Vasele din cea de-a doua categorie
sunt lucrate dintr-o pastă nisipoasă, compactă, atât cele lucrate cu roata înceată, cât şi cele lucrate la roata rapidă.
Repertoriul decorativ constă din fascicole de linii drepte şi în val, linii incizate distanţate sau un registru de incizii
unghiulare pe umerii vasului.
14. FÂNTANIŢA (corn. Miceştii de Câmpie, jud. Bistriţa-Năsăud)
a) "Pe Vale". La est de sat, pe un bot de terasă delimitat de două pâraie au fost găsite, prin cercetări de
suprafaţă, materiale ceramice de epocă romană şi fragmente cărămizii nisipoase decorate cu fascicule de linii în
val trasate cu pieptenul şi un fragment de ţest din pastă grosieră lucrat cu mâna.
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b) Din vatra satului au ajuns în colecţiile muzeului din Bistriţa mai multe fragmente ceramice din pastă
cărămizie, nisipoasă lucrate la roata înceată decorate cu fascicule de linii orizontale trasate în val şi un fragment
de tăviţă modelată cu mâna dintr-o pastă grosieră.
Cercetări de suprafaţă G. Marinescu şi C. Gaiu.
15. LECHINŢA Gud. Bistriţa-Năsăud)
a) "La Savinca". Aşezare situată la 1 km vest de localitate, în dreapta şoselei spre Matei. Cu ocazia unor
periegheze arheologice efectuate împreună cu G. Marinescu am recoltat materiale arheologice din diverse epoci,
între care mai multe fragmente de oale lucrate cu roata înceată din pastă cu microprundişuri, ornamentate cu
fascicule de linii drepte sau vălurite.
b) "Fizeş". Alături de materiale aparţinând culturii Coţofeni şi Noua din acest punct au fost recoltate de
către Şt. Dănilă şi fragmente ceramice cărămizii-nisipoase decorate cu benzi de linii drepte şi în val încadrabile în
secolele VIII-IX.
16. MATEI Gud Bistriţa-Năsăud)
a) "Stanişte"
Aşezare semnalată prin fragmente ceramice adunate de pe suprafaţa terenului. Se remarcă fragmente din
pereţii unor oale lucrate cu roata înceată, din pastă nisipoasă, decorate cu fascicule de linii drepte şi în val, din
pastă cărămizie-negricioasă sau brună. Nu lipsesc nici borcanele sau tăviţele cărămizii din pastă grosieră cu
cioburi pisate în pastă lucrate cu mâna, caracteristice acestui orizont, dar proporţia lor este mult mai redusă.
b) La sud de sat, pe malul drept al văii Meleşului, la aproximativ 300 m sud de şoseaua spre Lechinţa, au
fost recoltate fragmente mărunte provenind de la vase lucrate cu roata înceată, din lut degresat cu rnicroprundişuri,
ornamentate cu fascicule de linii drepte şi în val.
Cercetări de suprafaţă C. Gaiu, 1984.
17. OCNIŢA (corn. Teaca, jud. Bistriţa-Năsăud) -"Valea Lupului"
Aşezare situată pe o terasă din dreapta Văii Lupului, în punctul "La Ştefalucu". Săpăturile din anul 1992 au
înregistrat nivele de locui re din bronzul târziu, hallsatatt, epoca romană, secolele V-VI, secolele VII-VIII şi secolele
XI-XII
Bibliografie: C. Gaiu, RB 8, 1994, p 49-54.
Din aşezarea de epocă feudală timpurie au fost dezvelite două locuinţe, cu suprafaţa de aproximativ 9 m2, adâncite
parţial în pământ, rectangu1are, cu structura sus~nută de stâlpi ale căror gropi au fost surprinse în colţurile locuinţelor. În
colţul vestic al fiecărei locuinţe, pe latura opusă intrării, era amenajată câte o vatră-pietrar de formă ovală.
Inventarul ceramic din locuinţe cuprinde o cantitate redusă de vase lucrate aproape în exclusivitate la roată,
din pastă degresată cu microprundişuri, arse uniform, brun-cărămizii.
Majoritatea oalelor au corpul puternic arcuit, gâtui scund, buza scurtă, rotunjită sau tăiată oblic. Unele exemplare
prezintă caneluri pe umeri; în general decorul este reprezentat de fascicole de linii drepte şi în val (fig. 7).
Vasele lucrate cu mâna cuprind fragmente de ţesturi şi tăviţe dar şi câteva fragmente din pereţii unor oale
din pastă cu cioburi pisate.
Caracterul restrâns al cercetărilor nu ne îngăduie stabilirea unei relaţii de continuitate clar afirmate între diferitele
faze de locuire, cu toate că nu lipsesc indiciile privind o modificare progresivă în aspectul culturii materiale, prin
înlocuirea vaselor din pastă cenuşie printr-o ceramică din pastă cărămizie lucrată la roata cu turaţie înceată.
18. SATU NOU (corn. Cetate, jud. Bistriţa-Năsăud) -"Pârâul Dolii"
Aşezare distrusă de lucrările de desfundare efectuate pentru amenajarea unei livezi. Materialul arheologic
adunat în anul 1980 împreună cu G. Marinescu cuprinde pe lângă fragmente ceramice din epoca bronzului şi
secolele V-VI mai multe buze şi pereţi de oale şi tăviţe specifice specifice secoleleor VIII-IX.
Cercetări de suprafaţă: G. Marinescu şi C. Gaiu.
19. STUPINI (corn. Sânmihaiu de Câmpie, jud. Bistriţa-Năsăud)
a) ''Vătaştină". Aşezarea situată pe pantele line cu expunere sud-estică care mărginesc pârâul Valea Borleasa.
Cercetările pe care le-am efectuat între anii 1991 şi 1995 au dus la dezvelirea, pe lângă complexe din secolele V-VI,
a unui număr de cinci locuinţe din perioada secolelor VIII-IX.
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Locuirea feudală timpurie nu este înregistrată printr-o depunere arheologică continuă, gropile locuinţelor
adâncindu-se în straturile aşezărilor din secolele V-VI şi a celei hallstattiene. Locuinţele, de formă rectangulară,
au podina situată la 0,30-0,75 m de la nivelul de călcare al aşezării. Doar la una dintre acestea, la colţuri au putut
fi urmărite gropile stâlpilor de formă rectangulară, cu grosimi de 0,35 m care se adâncesc cu 0,30 m sub nivelul
podinei. Locuinţele aveau în colţul nordic sau nord-vestic amenajate instalaţii de încălzire, înregistrate sub forma
unor platforme sau aglomerări de bolovani de râu, fărâmături de gresie, cărbuni şi arsură.
Materialul arheologic, nu foarte bogat, este alcătuit aproape în exclusi.vitate din fragmente ceramice. Cele
mai multe provin de la oale de dimensiuni medii sau mici lucrate cu roata înceată dintr-o pastă nisipoasă, brunnegricioasă, decorate cu fascicule de linii orizontale, drepte şi în val, mai rar linii în val distanţate, dispuse pe
umerii şi pântecul vaselor. Doar în rare cazuri decorul coboară până spre bază sub forma unor registre de linii
drepte, orizontale (fig. 16). Categoria vaselor lucrate cu mâna ocupă un procent de sub 10%, şi în afara unor
ţesturi şi tăviţe din pastă grosieră, apar doar rare fragmente de borcane cu microprundişuri şi cioburi pisate în
pastă Prezentă în inventarul locuinţelor, ceramica lucrată la roata rapidă din pastă cu microprundişuri şi firişoare
de mică, neagră sau cărămizie, poate să fie şi antrenată din nivelul anterior. Abia după analiza atentă a întregului
material se va putea stabili o mai sigură apartenenţă a inventarului.
b) "Fânaţele Archiudului". La aproximativ 3 km nord-est de punctul anterior, pe terasa cuprinsă între
pârâul Brătenilor şi Valea Bânda, se desfăşoară, cu începere din anul 1996, cercetări arheologice într-o staţiune cu
nivele de locuire din neolitic şi până în feudalismul timpuriu. Dacă straturile cu depuneri arheologice din perioada
romană şi cea a secolelor V-VI se dovedesc cele mai bogate, vestigiile feudale timpurii sunt răspândite şi de o
parte şi de alta a pârâului care străbate staţiunea de la nord la sud, fiind cercetate integral sau parţial un număr de
14 locuinţe.
Stabilirea dimensiunilor şi formei locuinţelor, mai ales în cazul locuinţelor de suprafaţă, nu s-a putut realiza,
acestea fiind identificate pe baza cuptoarelor-pietrar şi a materialului arheologic răspândit în jurul lor. Cele mai
numeroase aveau podina situată la 0,60 - 0,80 m de la suprafaţa actuală a solului (9 locuinţe), celelalte fiind
locuinţe de suprafaţă ale căror vetre erau situate imediat sub solul arabil. Locuinţele au o singură încăpere de
formă rectangulară, cu pereţii din lemn. Nu au fost surprinse gropi pentru pari; într-un caz s-au găsit pietre dispuse
perimetral Podina locuinţelor era formată din lutul bătătorit sau dintr-un strat de lutuială galbenă, sesizată în
câteva locuinţe. Cuptoarele din piatră, amenajate de preferinţă pe latura dinspre pantă, au în general formă
rectangulară cu dimensiuni de aproximativ 1 m2, dar sunt şi locuinţe cu vetre deschise, mărgini te de pietre mărunte,
de formă ovală.
Inventarul descoperit cuprinde un material arheologic format aproape în exclusivitate din ceramică, piesele
de metal reducându-se la câteva lame de cuţit şi un amnar din fier (fig 2/ 8). Olăria găsită în locuinţe se reduce la
oale-borcan, tăviţe şi castroane (fig. 917) lucrate cu mâna şi cu roata. Dacă cele lucrate cu mâna apar în proporţie
de doar 5-10% în complexele cercetate, vasele lucrate la roată înceată ocupă covâşitoarea majoritate a inventarului
ceramic. Borcane lucrate la roata rapidă, dintr-o pastă cu nisip fin în compoziţie, negre sau brun-negricioase, s-au
înregistrat în doar câteva dintre locuinţe.
Ornamentica vaselor lucrate la roată constă din caneluri, incizii şi impresiuni dispuse pe umerii şi pântecul
vaselor. Motivele sunt cele cunoscute în epocă: linia dreaptă şi în val, alveole, benzi de impresiuni unghiulare sau
rectangulare dispuse într-o mare varietate de combinaţii, fascicule de linii orizontale trasate în val, uneori dispuse
între, sau alternativ, cu linii sau benzi de linii drepte orizontale, linii orizontale în val între benzi de linii drepte.
Formele ceramice şi combinaţiile de motive ornamentale indică o locuire în acest sat pe parcursul secolelor
VIII-IX cu posibile extinderi dincolo de pragul acestor secole. O datare mai strânsă şi delimitarea unor etape
cronologice în cadrul staţiunii nu încercăm să facem în stadiul actual al cercetărilor.
20.ŞIEU MAGHERUŞ Uud. Bistriţa-Năsăud) -"Podirei"
La vest de sat, în dreapta şoselei spre Beclean, lucrările de nivelare a terenului determinate de amenajarea
livezii intensive au afectat mai multe locuinţe ale căror urme se puteau delimita pe suprafaţa solului sub forma
unor pete de lut negru, chirpic şi arsură şi a vetrelor de foc din gresie şi bolovani de râu.
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intreprinse în 1979 împreună cu G. Marinescu s-au limitat la înregistrarea complexelor şi
adunarea materialului arheologic, în cea mai mare parte fragmentar. Apar atât vase lucrate cu mâna cărămizii sau
brun-negricioase din pastă grosieră, cu cioburi pisate -borcane, tăviţe (fig 8./1,6-1 0), cât şi oale din pastă nisipoasă,
brun-roşcate decorate cu fascicule de linii drepte şi în val sau caneluri pe umerii şi pântecul vaselor (fig. 8/2-5).
21.ŞIEU ODORHEI Gud. Bistriţa-Năsăud) -"Somoştauă"
Cercetările arheologice începute în anul 1994 au identificat, pe prima terasă a râului Şieu, o întinsă aşezare
cu nivele de locuire din bronzul târziu, secolele V-VI şi secolele VII-VIII. Sunt amintite locuinţe de suprafaţă, de
formă rectangular-rotunjită, gropi menajere şi cuptoare în aer liber. Predomină ceramica lucrată cu mâna din
pastă grosieră cu cioburi pisate şi pietricele ca degresant. Nu lipsesc nici borcanele de dimensiuni mici sau mijlocii
lucrate cu roata înceată, decorată cu striuri şi incizii orizontale, drepte sau vălurite.
Cercetări arheologice Gabriela Rădulescu.
Bibliografie: G. Rădulescu în RB 9, 1995, p 165-167, pl I-VI; idem, în Cronica cercetărilor arheologice.
Campania 1995. A XXX-a sesiune naţională de rapoarte erlteologice, Brăila 1996, p 118-119
22. ŞOPTERIU (corn. Urmeniş, jud. Bistriţa-Năsăud)
a) "La Romonţi". Pe terasa cu expunere sudică situată la aproximativ 1 km vest de sat lucrările de dezvelire
ale necrololei carpice au interceptat un grup de patru bordeie de fonnă rectangulară, rotunjite la colţuri. Suprafaţa
bordeielor varia între 17,5 şi 19,25 m, gropile acestora adâncindu-se la 1,20-1,30 m faţă de nivelul actual de
călcare. Nu s-au găsit urme ale unor gropi de pari pe laturile bordeielor. Locuinţele erau orientate cu axul lung pe
direcţia sud-est- nord-vest sau sud-vest - nord-est, cu vetre de foc amenajate în colţul nordic. Invenarullocuinţelor
cuprinde fragmente ceramice şi o foarfecă din fier. Ceramica recoltată cuprinde borcane şi tigăi lucrate cu mâna
din pastă compactă cu cioburi pisate şi mocroprundişuri în compoziţie (fig. 17/1,4-13; 18/1-3,8-9,11-12). Nu
lipsesc nici exemplarele de oale-borcan din pastă cu nisip şi firişoare de mică, cărămizii sau brun-negricioase
lucrate la roata de mână. Câteva fragmente de pereţi şi funduri de vase cu coaste la interior exprimă folosirea încă
după mijlocul secolului al VII-lea a ceramicii lucrate cu roata rapidă. Fonnele de vase întâlnite sunt: borcanele
mici sau mijlocii, cu pereţii arcuiţi şi buzele răsfrânte în exterior, cu un gât aproape inexistent (fig. 17/5-6) şi
tăviţele cu pereţii scunzi uşor evazaţi (fig.17/7; 18/8-9, 11-12). Ornamentica constă în alveole (fig. 17/5,11, 12) şi
impresiuni facu te cu paiul (fig. 1711) la vasele lucrate cu mâna şi benzi de linii orizontale vălurite sau drepte (ftg.
18/4,7,1 O) la cele lucrate la roată.
Săpături arheologice: C. Gaiu şi G. Marinescu.
Bibliografie: C. Gaiu, Apulum XVII, 1979, p 265-271.
23. ŞINTEREAG Gud. Bistriţa-Năsăud)
În stînga şoselei, la intrarea în sat dinspre Şieu-Sfântu, pe o terasă de pe malul drept al Văii Rosua s-au
recoltat fragmente ceramice decorate cu fascicole de linii în val şi drepte specifice orizontului de sec. VIII-IX
Cercetări de suprafaţă C. Gaiu şi G. Marinescu.
24. ŞIRIOARA (corn. Şieu Odorhei, jud. Bistriţa-Năsăud) -"Râtul Şiriorii"
Lucrările de desfundare a terenului în vederea amenajării unei plantaţii de pomi fructiferi a distrus cea mai
mare parte dintr-o aşezare cu nivele de locui re din secolele V-VI şi din secolul al VIII -lea. La limita terenului
afectat de lucrările amintite am putut dezveli trei locuinţe parţial adâncite în sol, de formă rectangulară cu colţurile
rotunjite (L 1 şi L3) sau ovală (L2) având amenajate vetre-pietrar şi cuptor din lespezi şi bolovani de râu. Locuinţele
au fost mistuite de un incendiu semnalat de stratul gros de arsură din umplutura gropilor. Predomină vasele
lucrate cu mâna din pastă friabilă cu cioburi pisate şi pietricele în pastă, cu pereţii groşi şi profile asimetrice.
Datarea aşezării în secolul al VIII-lea nu este contrazisă de descoperirile dintr-un areal apropiat sau mai larg.
Săpături arheologice C. Gaiu; Bibliografie: C. Gaiu înMarisia 13-14, 1984, p 59-64.
25. ŢAGU (corn. Budeşti, jud. Bistriţa-Năsăud) -"Droburi"
Aşezare semnalată prin cercetări de suprafaţă în dreapta şoselei spre Sănnaş, de unde au fost recoltate
fragmente ceramice lucrate cu mâna şi la roată care asigură datarea acesteia în secolele VII-VIII.
Cercetări: G. Marinescu şi C. Gaiu.
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26. ŢIGAU (corn. Lechinţa, jud. Bistriţa-Năsăud) -"Fizeş"

Pe grădinile de la poalele colinei pe care este aşezat satul apar fragmente ceramice între care şi unele
lucrate la roată decorate cu fascicole de linii în val sau fragmente de tăviţe lucrate cu mâna databile în secolele
VIII-IX.
Cercetări C. Gaiu şi Lucian Vaida, 1998.
27. VERMEŞ (corn. Lechinţa, jud. Bistriţa-Năsăud) -"Giodeţ"
Din punctul "Giodeţ" au ajuns în muzeul din Bistriţa pe lângă fragmente ceramice din epoca bronzului şi
câteva fragmente lucrate la roată, confecţionate din pastă brun-negricioasă cu microprundişuri în compoziţie,
care permit datarea aşezării în intervalul secolelor VII-IX.
28. VIS UlA( corn. Miceştii de Câmpie, jud. Bistriţa-Năsăud) - "Feţişoară"
La aproximativ 2,5 km vest de sat, pe o terasă delimitată de izvoare s-au cules fragmente ceramice lucrate
la roata înceată din pastă nisipoasă decorate cu motive incizate constând din fascicole de linii drepte şi în val, care
asigură datarea aşezării în secolele Vlll-IX.
Cercetări St. Dănilă.
Trecerea în revistă a vestigiilor feudale timpurii din nord-estul Transilvaniei evidenţiază existenţa unui
important de aşezări deschise, în regiune absentând fortificaţiile, care se ridică abia la începutul mileniului
al II-lea3, şi doar o singură descoperire (Bistriţa) cu caracter funerar. Aşezările s-au dezvoltat de-a lungul marilor
cursuri de apă, Şieul şi Someşul - spre exemplificare aşezările de la Şieu-Odorhei, Beclean - pe văile laterale, ori
în jurul unor izvoare sau pâraie din zona colinară. Ele ocupă atât zonele joase din lunea râurilor (Şieu-Odorhei,
Şirioara, Fântânele), pantele domoale şi însori te (Archiud, Dipşa, Ocniţa, Stupini), terasele mediane (Şieu-Măgheruş,
Visuia) sau înalte (Ciceu Corabia). Unele dintre aşezări (Dipşa, Ocniţa, Fântâniţa, Stupini, Şirioara, Şieu-Odorhei)
fiinţează pe vetre de sat constituite cu veacuri mai devreme, chiar dacă radicala modificare a culturii materiale nu
permite, cel puţin deocamdată, stabilirea unei relaţii clare între nivelele de locuire consemnate. Altele au fost
amplasate în perimetre noi, în cadrul unor migraţii regionale, determinate de condiţionări economice şi apariţia
unor grupuri noi de populaţii în regiune. Cu excepţia locuinţelor incendiate de la Şirioara, nu s-a constatat încetarea
violentă a locuirii, aşezările, după cum sugerează materialul arheologic, având o durată de mai multe secole.
Modul de organizare a aşezărilor nu poate fi determinat pe baza cercetărilor de până acum. Indiciile oferite de
săpăturile arheologice semnalează ~rupuri de locuinţe ordonate în funcţie de forma de relief, dar şi locuinţe aflate la
distanţe mai mari sau case izolate. In cadrul aşezărilor coexistă, în proporţii variate, case de suprafaţă şi bordeie sau
locuinţe parţial adâncite, de regulă de formă rectangulară cu colţurile rotunjite, mai rar fiind semnalate locuinţe de
formă ovală. Cum în majoritatea locuinţelor dezvelite prin săpături nu s-au constatat gropi de pari care să susţină
elevaţia, putem presupune că aceasta se sprijinea pe tălpi de lemn aşezate direct pe sol sau pe lespezi de piatră aşezate
în colţuri . Mai toate casele au amenajat într-unul din colţuri sau pe latura opusă intrării, mai rar în mijlocul încăperii
o instalaţie de încălzire: vetre ovale mărginite de pietre, cuptoare rectangulare din bolovani de râu şi gresii locale cu
vatra la nivelul podinei sau pe o platformă cruţată cu 0,2-0,3 m mai sus de nivelul podinei (Şirioara, Stupini) şi
cuptoare-pietrar de formă ovală. Nu lipsesc nici cuptoarele construite in aer liber, îmegistrate sub forma unor platforme
rectangulare din gresii şi bolovani de râu (Şieu-Odorhei, Stupini), dar şi cuptoare cu bolta amenajată din lut, de formă
ovală (Archiud), folosite de obicei pentru copt5. Nu mai găsim, în schimb, în asezările din aceasta perioadă, gropi de
provizii în preajma locuinţelofi, întâlnite încă în teritoriile din jur7 . Putem bănui că depozitarea produselor se facea în
amenajări de suprafaţă, care n-au lăsat urme suficient de clare pentru a putea fi delimitate.
număr

4

Materialul arheologic din fortificatia de la Şirioara nu îngăduie o datare mai timpurie de s!arşitul secolului X şi secolul XI. M.
în FI 2. 1972, p 47 - 66.
' O analiză detaliată a tipurilor de locuinţe cu propuneri de recinstituire a elevatiei la C. Cosma, în Studii de istorie a Transilvaniei,
1, Oradea-Cluj, 1995 - 1996, p 39 sqq.
1
D. Teodor, op.cit., p 75; 1. Mitrea, în Carpica 12, 1980, p 70-71.
6
Doar la Şieu-Odorhei este semnalată o groapă menajeră fără a fi indicate datele tehnice privind forma şi dimensiunile (G.
Rădulescu, în RB 9, p 165).
'O. Teodor, op.cit., p 75; 1. Mitrea, op.cit., 72: 1. Stanciu, în EphemNap, 4, 1994, p 298-289.
1

Rusu,

Şt. Dănilă.

http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro

Studii

387

şi comunicări

Stabilirea unor jaloane cronologice în cadrul descoperirilor feudale timpurii din nord-estul Transilvaniei
întâmpină obstacole serioase, atât din cauza caracterului limitat al descoperirilor, cât şi a sărăciei inventarelor,
reduse aproape în exclusivitate, la o singura categorie- cerarnica- a cărei relevanţă cronologică rămâne destul de
precară şi cu evoluţii regionale nedeplin lămurite. Lipsa inventarelor funerare, care să agrementeze aşezările

semnalate, nu sunt de natură să uşureze sarcina încadrărilor cronologice şi atribuirilor etnice.
Preluând modelul adoptat de către Ioan Stanciu pentru ordonarea temporară a descoperirilor din nordvestul ţării8 ne putem hazarda într-o încercare de fixare a unor repere în evoluţia culturii materiale din secolele VII- X în
nord estul Transilvaniei. Cercetătorul clujean constată o mişcare a raporturilor cantitative dintre diferitele categorii
cer amice dinspre cerarnica lucrată cu mâna, care predomină în orizontul de secol VII, înspre generalizarea categoriei
lucrate cu roata înceată în secolele VIII- IX9 . Fără a deveni un criteriu absolut acestă tendinţă, cu evoluţii regionale
modificate în funcţie de particularităţiile etnice şi culturale, sesizează principalele grupe de descoperiri, care vor
putea fi mai precis circumscrise pe măsură ce cercetările se vor extinde. În nord-estul Transilvaniei dominaţia
gepidă, prelungită şi pe parcursul primelor decenii ale secolului al VII-lea, atestată prin cimitirele cu morminte în
şiruri de la Archiud, Bistriţa, Fântânele, Galaţii-Bistriţei, împinge pţnetraţia triburilor slave spre mijlocul acestui
secol. Nu întâlnim în regiune descoperiri de factură slavă care să poată fi datate mai timpuriu de acest prag.
Între cele mai clare descoperiri pentru orizontul slav timpuriu din zonă ar putea figura grupul de locuinţe de
la Şopteriu 10 în care vasele lucrate cu mâna alcătuiesc majoritatea inventarului ceramic (peste 70%) şi unde oalele
lucrate cu roata rapidă, conservă tradiţia olăriei romanice. Alături de acestea se întâlnesc şi o serie de vase lucrate
cu roata înceată, din pastă nisipoasă, decorate cu fascicole de linii drepte şi în val dispuse cu predilecţie în jumătatea
superioară a corpului vasului.
În favoarea încadrării acestei descoperiri în a doua jumătate a secolului VII, pledează. nu doar raporturile
cantitative dintre categoriile ceramice, cea lucrată cu mâna, la roata rapidă şi înceată, dar şi tipurile de vase
lnregistrate Unele forme de oale se înrudesc cu vasele de tip Praga şi Jitomir-Korciac, incluse de către I. Stanciu
In tipurile A1 şi A2 11 , a căror datare nu poate fi coborâtă sub secolul VII, având în vedere profil ele cu corpul
puternic arcuit şi buzele răsfrânte spre exterior. Numărul mare de buze de oale cu marginea decorată cu alveole
împing datarea spre a doua jumătate a secolului VII 12, după cum numărul semnificativ de fragmente de vase
lucrate cu roata rapidă nu îngăduie o plasare a aşezării dincolo de sfârşitul acestui secol 13 .
O serie de aşezări din bazinul inferior al Şieului (Şieu-Măgheruş, Şirioara, Şieu-Odorhei) 14 semnalează,
prin materialul ceramic, o pătrundere slavă, probabil dinspre nord-vest. Multe dintre complexele de aici cuprind
aproape în exclusivitate vase lucrate cu mâna dintr-o pastă friabilă, cu mare cantitate de cioburi pisate în compoziţie,
care dau vaselor profile asimetrice şi un aspect destul de arhaic. Ceramica din aceste aşezări îşi găseşte apropieri
sensibile cu unele forme de vase din aşezări de la Poian, Cernat 15 , LăpuşeJI 6 , Sălaşuri 17 care indică un orizont
cronologic situat spre sfârşitul secolului VII şi prima jumătate a secolului VIII, chiar dacă unele dintre aşezări pot
să aibă o durată mai lungă. Ceva mai târziu pare să se dateze locuinţa de la Coasta 18 ale cărei forme ceramice,
1. Stanciu, în EphemNap 4, 1994, p 308- 313; 1. Stanciu-Al. Matei. înActaMP 18, 1994, p 140-148.
/dem. în EphemNap 4, 1994, p 312-313 cu bibliografia.
10
C. Gaiu, înApulum 17, 1979, p 265-271.
11
1. Stanciu, în EphemNap 4, 1994, p 304- 305, pl XXI /lA.
12
R. Popa, R. Harhoiu, în SCIVA 40, 1989, 3, p 264 - 265. Ceramică de acelaşi tip este semnalată şi în aşezarea de la Albeşti
Sighişoara, acolo datată pe baza unorvârfuri de săgeată cu tubul torsadat cunoscut în orizontul Band-Noşlac (Gh. Baltag, RB 8, 1994, p 76).
13
Vase lucrate cu roata rapidă, în proporţii semnificative, se regăsesc în aşezările din sud-estul şi centrul Transilvaniei la Poian,
Angheluş, Sighişoara "Dealul Viilor", Albeşti (Z. Szekely, SCIVA 43. 1992, 3, p 302; Gh. Baltag, Marisia 9, 1979. p 82) datate la slărşitul
secolului VI şi în secolul al VII-lea. O discuţie amplă asupra acestei probleme laI. Stanciu, Al. Matei, ActaMP 18, 1994, p 142- 145.
14
C. Gaiu, Marisia 13-14, 1984, p 62, pl XXXIV-XXXV; G. Rădulescu, RB 9, 1995, p 165 sqq.
Il Z. Szekely, SCIVA 43. 1992, 3, p 258, fig. 109. p 283, fig. 24, p 296, pl XIX.
16
1. Stanciu, EphemNap 4, 1994, p 296, pl. XIX.
17
Z. Szekely, Marisia 5. 1975, p 71 sqq.
18
C. Gaiu. Marisia 13-14, 1984, p 50-64.
8

9
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lucrate la roata înceată trimit spre orizontul necropolelor tumulare de tip Someşeni-Nuşfalău, din a doua jumătate
a secolului VIII şi prima jumătate a secolului IX.
Aşezările de la Archiud, Dipşa, Ocniţa, Stupini "Vătaştină" în care au fost cercetate un număr mic de
complexe, cu un material arheologic fragmentar şi restrâns, nu se pretează la încadrări limitate. În evaluarea lor
trebuie să remarcăm restrângerea drastică a olăriei lucrate cu mâna şi sporirea, până la generalizare a celei lucrate
la roata înceată. Predomină în aceste aşezări o ceramică de calitate mai bună, din pastă cu nisip fin şi firişoare de
mică, având pereţii subţiri şi uniformi, decoraţi cu registre de linii incizate, drepte şi în val. Plasarea cu precădere
a acestor descoperiri în secolul VIII rămâne una orientativă cu probabile extensii dincolo de limitele acestui secol.
Vasul de la Archiud "Fundătura" (fig. 211) aminteşte de oalele de tip Praga datate în general în secolul VI!i 9
Aşezarea de la Stupi ni "Fânaţele Archiudului" se profilează ca o aşezare întinsă ce presupune un habitat de
lungă durată. Până la încheierea cercetărilor şi prelucrarea întregului material arheologic este prematură formularea
unor concluzii şi stabilirea limitelor cronologice ale aşezării. Lipsesc încă indiciile clare ale relaţiilor dintre nivelul
de locuire feudală timpurie şi aşezarea din secolele anterioare. În locuinţele cercetate predomină ceramica
cărămizie şi brun-negricioasă lucrată cu roata înceată. Apar oale borcan cu fund drept, corpul arcuit cu umeri
pretinşi (fig. 10/1, 11/1) sau proeminenţi (fig. 9/2, 12/1) şi buza răsfrântă. Profilurile marginilor din această
categorie sunt destul de variate, de la vase cu marginea scurtă şi îndoită (fig. 9/3, 13/5) cu buza teşită sau îngroşată,
la cele cu gura largă cu buza rotunjită sau subţiată (fig. 14/1-3) sau cu buza colac (fig. 13/1, 14/4). Apar şi unele
vase cu gâtui bine marcat (fig. 9/2,4, 14/4) însă, majoritatea cu gâtui scurt sau abia schiţat.
Repertoriul decorativ este alcătuit din incizii orizontale, drepte şi în val dispuse în fascicule sau distanţate,
în diverse combinaţii, impresiuni triunghiulare, rectangulare sau ovoidale (fig. 14/4; 1111; 1311; 15/2) sub formă
de benzi orizontale sau registre amplasate pe umerii şi pântecul vaselor.
Ponderea vaselor lucrate cu mâna (fig. 10/3-6; 12/2-3) şi la roata rapidă (fig. 11/4; 12/9; 13/6) reprezintă un
procent extrem de redus în olăria acestei aşezări.
Analogiile pe care formele înregistrate le invocă trimit spre o datare a acestui sit în secolul VIIF 0 şi în
secolul IX, cu posibile prelungiri chiar şi dincolo de sfârşitul acestui secoJ2 1•
Prin situarea sa în jurul stâncii pe care s-a ridicat în evul mediu cetatea Ciceului, aşezarea de la CiceuCorabia pare a se înscrie în tipul de "aşezare cu fortificaţie" 22 cu toate că argumente directe pentru o astfel de
catalogare nu se pot proba din cauza distrugerii qvasitotale a pintenului pe care s-a înălţat cetatea. Terasa înaltă,
situată la cea. 650 m altitudine, ocupată de aşezare, aminteşte de tipul de peisaj consacrat sub denumire de "cultură
a plaiurilor", pe care Gh. Baltag o atribuie acelor comunităţi locale care se retrag din faţa invaziilor, reuşind să
conserve· tradiţiile culturale ale lumii romane, ipoteză care va trebui verificată prin investigaţii de mai mare
amploare în zona platourilor.
Materialul arheologic de la Ciceu-Corabia are oarecari asemănări şi în privinţa formelor cu cel întâlnit în
aşezarea de la Albeşti 23 , dar înregistrăm şi o serie de profite mult mai evoluate, cu marginea răsfrântă în formă de
pâlnie sau cu nervură exterioară (fig. 6/5-6; 16) care presupun o fază mai târzie, din secolele X- XF\ a aşezării
de sub culmea Ciceului.
Inventarierea vestigiilor feudale timpurii din Transilvania de nord-est subliniază faptul că regiunea nu a
cunoscut o discontinuitate a habitatului în această perioadă, în multe locuri aşezările dezvoltându-se pe vetre de
1. Stanciu, StComSatu Mare 13. 1966, p 77. fig. V/15. cu bibliografia.
E. Zaharia, Populaţia românească în Transilvania în secolele VII- VIII (Cimitirul nr. 2 de La Bratei), Bucureşti. 1977, p 62
sqq; idem DaciaNS 38-39, 1994-1995, p 326, fig. 16/1,5,8 şi fig. 17/2-3; S. Dumitraşcu, Biharea /. Săpăturile arheologice din anii
1973-1980, Oradea 1994, p 180 sqq, pl XCVII-CIX.
21
Avem în vedere aici nu doar unele profite evoluate dar şi o serie de motlve decorative precum inciziile orizontale distanţate sau
cele realizate prin impresiuni care-şi găsesc referinţe la Blandiana, in inventarul unor locuinţe datate în secolul X (K. Horedt, DaciaNS
10, 1966, p 286-87, fig. 11-12; Gh. Anghel, H. Ciugudean,Apulum 24, 1987, fig. 7/1).
22
Gh. Baltag, RB 8, 1994, p 75.
23
/dem, op.cit., pl. III/2, IV/l.
24
S. Dumitraşcu, op.cit., p 195 sqq, pl CXVII/1-2
19

20
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locuire din secolele anterioare, după cum apar şi aşezări noi, fie prin strămutarea comunităţiilor locale, fie prin
instalarea unor grupuri de slavi, care ating regiunea în diferite etape2s Faţă de perioada secolelor V-VI, la nivelul
descoperirilor arheologice, sesizăm o reducere a numărului .de descoperiri, la aceasta contribuind desigur atât
stadiul cercetărilor cât şi un material ceramic mult mai friabil care nu conservă urmele de locuire pe suprafaţa
solului.
Ruptura care se înregistrează în aspectul culturii materiale îşi află explicaţii diverse, care ţin atât de fenomene
economice şi sociale interne, dar şi de modificările demografice determinate de stabilirea grupurilor de slavi
alături de populaţia romanică, autohtonă. Stadiul cercetărilor şi sărăcia inventarelor nu oferă suficiente repere
pentru a putea stabili dimensiunile procesului de colonizare şi departajarea grupelor de descoperiri care pot fi
atribute autohtonilor sau noilor veniţi, mai ales că aceştia din urmă au pătruns în regiune după un contact îndelungat
cu lumea romana-bizantină care i-a influenţat atât formele de viaţă cât şi aspectul culturii materiale. Uniformizarea
pe spaţii largi în care diversele componente etnice îşi pierd expresivitatea, îngrădesc demersul arheologiei în
stabilirea etnicităţii grupelor de descoperiri din această perioadă.

DES VESTIGES DE L'EPOQUE DU HAUT MOYEN ÂGE AU NORD DE LA TRANSYLVANIE
(Resumee)
Des recherches systematiques, des sondages archeologiques ou de simples investigation de surfface ont
sensiblement augmente les donnees complexes pour la connaissance de !'habitat du bassin de Someşul Mare et de
l'interfleuve Someş-Mureş, territoire ou se trouve .i l'heure qu'il est, le departement de Bistriţa-Năsăud. Ces
donnees se raportent aux vnc - xc siecles.
La restructuration de !'habitat, les modifications enregistrees dans la culture materielle, a partir du milieu
du vne siecle sont liees a la dissipation du pouvoir gepide attestee dans la region par de nombreux vestiges,
pendant la periode anterieure et la formation de certaines communautes slaves, mains aussi per des processus qui
tiennent de l'acculturation et d'ethnogenese qui entraînement la population autochtone.
Connue presque en exclusivite par des decouvertes des habitats la culture materielle de cette periode ne
permet pasune chronologie tres precise, c'est pourquoi les tadation demeurent encore assez vaques, bien qu'on
puisse suivre des phases ou des evolution dans ses aspects.
Les habitats, plus etendus, ou seulement des groupes de maisons, occupent des emplacement varies, a
partir des habitats situes dans les vallees des rivieres Şieu et Someş (Şieu-Odorhei, Beclean), et continuant avec
ceux situes dans les vallees laterales ou ils ocupent de petites terrasses ou des terrains en pante legere (Archiud,
Corvineşti, Fântâniţa, Stupini, Şopteriu, et ceux parsemes sur des collin~s ou des terrasses hautes (Ciceu-Corabia).
Il y en a qui forment de nouveaux emplacements; il y en a cependant qui continuent leur existance dans les
emplacements des villages habites deja pendant les periodes anterieures (Dipşa, Ocniţa, Stupini, Şieu-Odorhei,
Şirioara). Selon le terrain, on bâtit aussi bien des construction de surface que des chaumieres, la plupart rectangulaires,
mais aussi des huttes rondes a structure en poutres ou de branchages entrelaces. A l'interieur des habitations,
d'ordinaire dans un des coins, il y a des âfres uoverts ou des fours bâtis de dalles de gres ou de grosses pierres.
L'inventaire des habitations comprend, presque en totalite, de la ceramique, des outils et des ustensiles en
fer n'ont ete signales que rarement: des ciseaux, dans une des habitations de Şopteriu et un briquet aStupini
«Fânaţele Archiudului». Les categories de ceramiques sont couramment rencontrees a cette epoque-la: des pots
travailles 'a la main etala roue. Leur proportion differe d'un habitat l'autre et dans le cadre du meme habitat,
d'une etape a l'autre. La ceramique travaillee la main, confectionnee sur les lieux, comprend de petits plateaux
et des couvercles travailles aves de la pâte a tessons broyes et a gravier. Il y a des exemplaires qui sont travailles
avec une pâte grossiere a parois inegales et surface poreuse; d'autres ont ete travailles avec une pâte compacte.

a

25

a

M. Rusu, Apulum 9, 1971, p 720-721.
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La majorite des pots sont travailles a la roue lente et ont les parois unifonnes faites d'une pâte sablonneuse
marron, brune ou noire. Ils sont decores de bandes horizontales, droites ou sous fonne de vagues, entaillees sur les
epau!es et sur la moitie superieure. Les pots travailles la roue rapide sont des exceptions: certains exemplaires
etant signales dans !'habitat du VII• siecle de Şopteriu, et dans un horizon un peu plus tardifa Stupini. A partir du
vm· siecle la ceramique travaillee ala roue lente devient plus frequente.
Les fonnes ceramiques inscrivent la majoirite des decouvertes de cette region dans« le groupe de Mediaş ».
D'autres signalent des penetrations de certains groupes de slaves du cote Nord-Ouest (Şirioara, Odorhei). La
poterie de !'habitat de Ciceu-Corabia et certaines fonnes de Stupini indiquent un horizon plus tardif qui commence
au IXC siecle et qui continue jusqu'a une epoque plus tardive du x· et XJ• siecle meme.

a
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Fig. 1. Harta
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Fig. 2. Archiud
"Fundătura"- ceramică lucrată la roată (1-4) şi cu mâna (5)
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Ocniţa «La Ştefalucu
» - fragmente ceramice lucrate la roată
/ http://complexulmuzealbn.ro
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cerea Sfatului oraşului să amâne demolarea zidului mănăstirii dominicane până când va putea el însuşi să medieze
conflictul la faţa locului 28 . Este posibil ca până la izbucnirea diferendului, călugării dominicani să fi participat cu
meşteri la construirea noilor fortificaţii. În registrul de socoteli ale oraşului, figurează un călugăr Johannes, care
în anul 1505 a lucrat împreună cu ucenicul său la fundaţia unui zid şi la construcţia unui pod 29 Se ştie că la
sfârşitul secolului XV şi începutul secolului XVI, atât conventul dominican cât şi cel franciscan aveau deschise
şantiere de construcţii, ceea ce face la fel de plauzibilă apartenenţa călugărului Johannes la Ordinul franciscan 30 .
Realizarea căii de acces pe terenul conventului dominican a fost acceptată în anul 1525, când s-a trasat o
alee pe lângă zidul fortificaţiei 31 . În planul oraşului întocmit de Stefan Lutsch în 1736, aleea de gardă înconjoară
incinta pe tot perimetrul curtinelorl 2 (fig. 3).
Amplasat la intersecţia străzilor Klostergasse (Uliţa Mănăstirii) cu Pfaffenbrudergasse (Uliţa Călugărilor),
conventul era alcătuit dintr-un complex de clădiri regulamentare, formate din claustrul ordonat pe trei laturi în
jurul unei curţi dreptunghiulare, care era închisă pe latura nordică de biserică. Baza documentară relativ săracă
referitoare la arhitectura conventului dispărut, permite doar reconstituirea fragmentară a ansamblului, prin corelarea
datelor furnizate de documente cu descrierile şi imaginile rămase din secolul XVIII. Cele din urmă pot fi luate în
considerare ca repere pentru o apreciere orientativă, dacă avem în vedere subiectivitatea înregistrărilor şi lipsa de
rigoare în redarea imaginilor, fie ele vedute sau planuri ale oraşului.
Primul reper, în ordine cronologică, îl constituie reprezentarea lui Visconti din 1699, în care clădirile
regulamentare circumscriu o curte dreptunghiulară, având pe latura nordică biserica, orientată cu altarul spre
răsărit. Clădirile claustrului depăşesc biserica în lungime, careul închizându-se pe latura nordică printr-un tronson
scurt, care este axat pe axa longitudinală a bisericii şi se află în spatele corului. Între cor şi acest tronson, există o
deschidere care sugerează o intrare în curtea călugărilor. Spre est, sud şi vest clădirile sunt înconjurate de terenul
aferent conventului, delimitat de două străzi şi curtina cetăţii.
Un alt reper planimetric al conventului dominican îl găsim în planul oraşului întocmit de Stefan Lutsch în
1736 şi aflat în Mapa lui J.C. von Weiss. Redat la o scară mai mare, conventul apare aici într-o configuraţie
diferită şi, probabil, mai apropiată de realitate 33 Clădirile circumscriu o curte uşor trapezoidală, cu biserica pe
latura nordică şi claustrul ceva mai lung spre vest. În spatele bisericii apare curtea anexă, delimitată spre sud de
zidul cetăţii, cu aleea de gardă, care odinioară suscitase atâtea dispute, între curtină şi claustru.
Reprezentarea în plan făcută de Lutsch este confirmată în stampa oraşului realizată de Johann Haas, probabil
tot în 1736, aflată în aceeaşi mapă Weiss. Valoarea documentară deosebită a acestei stampe privind aspectele
legate de arhitectura conventului dominican, constă în redarea detaliată a volumetriei clădirilor, aflate în prim
planul imaginii. La vremea respectivă, majoritatea clădirilor se aflau în pragul ruinei, singura aflată sub acoperiş
fiind aripa vestică a claustrului, care a dăinuit până în zilele noastre.
Perspectiva asupra ansamblului este parţial obturată de curtinele cetăţii, care maschează aripa sudică, de
lângă zidul de incintă, ceea ce ar putea însemna fie că la data respectivă aripa era ruinată, fie că avea doar parter,
iar în perspectivă este mascată de zid.
Reperele planimetrice corespund imaginii din stampă, prin raportare la bastionul de colţ şi la Turnul Dogarilor,
care apar în prim plan. La fel ca în desenul lui Lutsch, aripa răsăriteană a claustrului este axată pe Turnul Dogarilor,
iar raportul dimensiunilor totale corespunde celui din plan. În spatele bisericii se vede o curte gospodărească
înconjurată de un zid înalt, în care se află patru case mai scunde, aşezate dispersat.
ibidem, p.196, doc.715
'"Johanni Monacho una cum suis consociis laborantibus in sublevatione laterum tecturae murorum et praeparatwne pontis",
Dahinten, op.cit., p.359
30
Registrele de socoteli păstrează date despre plata unor lucrări la mănăstirea franciscană în 1494, 1513 şi 1520 (ibidem, p.300).
31
Ivanyi B., op.cit., p.34
32
Publicat de Borbely A.,op.cit., p.203, planşa 12, nedatată.
)) Exactitatea planurilor întocmite de Lutsch poate fi verificată pentru cetatea Alba-Iulia (1736), unde reprezentarea exclude orice
incertitudine (E.Hulea, Th. Streitfeld, Stampe din secolul _.,\11/l privitoare la oraşele Alba-Iulia şi Sebeş, înApulum, VI, 1967, p.665).
28

29
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Din analiza stampei, putem deduce câteva elemente importante, care, împreună cu descrierile de epocă, ne
pot ajuta la conturarea unei imagini a arhitecturii conventului dispărut.
Biserica avea un cor cu absidă poligonală 5/8, sprijinită de contraforturi înalte, iar nava pare destul de
amplă, încheiată cu un pinion de zid la vest, ciuntit, străpuns de două ferestre înalte. Lipsa acoperişului ne lasă să
observăm că între navă şi cor apare un zid despărţitor, care ar corespunde peretelui de deasupra arcului triumfal.
Spre deosebire de peretele nordic al navei, care nu conţine nici un element arhitectonic auxiliar, pe cel al corului
apare figurat un element de susţinere, care ar putea fi un pilastru sau o consolă de la bolţi. Sub ferestrele relativ
scurte ale navei, se poate observa arcada foişorului care înconjura curtea călugărilor şi care reprezintă nucleul
oricărui edificiu de acest tip.
Clădirile claustrului aveau aripile de est şi vest prevăzute cu un etaj, partea răsăriteană fiind probabil
despărţită de corul bisericii printr-un coridor de trecere spre curtea din spate. Prezenţa coridorului este atestată de
cele două ferestre aflate pe zidul spre biserică şi care nu s-ar putea explica decât printr-o distanţare a structurii
claustrului de cea a corului.
Din descrierea făcută de fratele Agostino Morin O.P. în 1754, aflăm o serie de detalii semnificative cu
privire la arhitectura fostului convent dominican 34 . În opinia călătorului, conventul ruinat "şi fără stăpân de drept",
se numărase printre cele mai mari şi mai importante aşezăminte ale Ordinului din Transilvania, incluzând o şcoală
de filosofie şi teologie- probabil un studium solemnae şi un noviciat. În 1524 aici exista un magistru al novicilor
- Fr. Dominicus Magister Noviciorum, în schimb nu găsim printre membrii conventului nici un călugăr cu titlul
de lector, baccalaureus, magistru în teologie sau predicator general, care ar fi avut dreptul să predea într-o şcoală
de rang superior 3s. Singurul călugăr care ar fi avut acest drept, era priorul conventului, fratele Melchior, care avea
obligatoriu gradul de lector şi putea să conducă o şcoală dominicană Se pare că la Bistriţa a fost înfiinţat în
secolul XV un studium solemnae condus de priorul Laurentius de Valle Rosarum, care în anul 14 76 era împuternicit
de maestrul general să-i investească preoţi pe şase călugări care împliniseră vârsta de 22 de ani 37
Despre biserica dominicană, se spune că era "foarte mare şi grandioasă", măsurând 120 de paşi lungime şi
70 de paşi lăţime, respectiv 37, 92m şi 22, 12m38 . Un raport de 1, 7 între lungime şi lăţime, ne indică o dezvoltare
considerabilă pe lăţime, ceea ce ne conduce la ipoteza unei hale trinavate, apropiată de proporţiile planului bisericii
parohiale (lăţime 22,36m), înainte de transformarea ei în a doua jumătate a secolului XVP 9 (fig. 4).
Raportul dintre lungimea navei şi cea a corului poate fi cu greu stabilită pe baza imaginilor păstrate, care
sub acest aspect se dovedesc contradictorii. În stampa lui Haas, corul apare destul de scurt, de maximum o travee
rectangulară, marcată de o fereastră, urmată de o absidă pentagonală sprijinită de contraforturi, iar nava, după
numărul ferestrelor, ar fi putut avea cel mult cinci travee, dacă admitem că traveele de capăt puteau fi oarbe.
Neobişnuită este totuşi aici, prezenţa ferestrelor pe peretele sudic, atât la cor cât şi la navă, ştiind că de regulă, în
partea dinspre claustru acestea lipsesc.
Pe planul lui Visconti biserica are un cor scurt, similar cu al celorlalte biserici din oraş, ceea ce ar presupune
o reprezentare convenţională. Faptul că Visconti a ignorat proporţiile reale se verifică în cazul bisericii franciscane,
care în fapt are un cor lung de 15m (raport de 5/8 între cor şi navă), reprezentat cu circa 1/3 mai scurt.
36

34

lvanyi B.. op.cit., p. 38-41
Confonn listei nominale publicate de K. Fabritius, Zwei Funde ... , p. 33
36
Sistemul de învăţământ dominican cuprindea următoarele etape: studium logicae - 3ani, studium naturarum - 2ani şi studium
solemnae, la absolvirea căruia dominicanul putea primi investitura de preot. Continuarea studiilor universitare se facea în studium
generale. Annette Barthelme, La reforme dominicaine au .IT :e se ele en Alsace et dans 1'ensemble de la province de Teutonie, These Universite de Strasbourg, 1930, p.ll
37
Ivanyi B., op.cit., p. 30
38
Am luat în considerare piciorul austriac de 0,316m, folosit în secolul XVIII în Transilvania (Nicolae Stoicescu, Cum măsurau
strămoşii. Bucureşti, 1971, p.70). Nu excludem posibilitatea caAgostino Morin să fi avut ca reper piciorul italian, care varia între O, 34m
şi O, 38m. ceea ce ar modifica dimensiunile bisericii la 40,80m x 23,80m sau respectiv 45,60m x 26,60m. Piciorul gennan de 0,315m
poate fi uşor asimilat cu cel austriac. Orientându-se după un plan al oraşului din 1750, Otto Dahinten a apreciat biserica la 44rn x 19m,
cifre care nu respectă raportul dimensiunilor date de Morin, a cărui descriere o foloseşte (0. Dahinten, Bei trage zum Geschichte der Stadt
Bistritz, înArhiv des Vereinsfur Siebenburgische Landeskunde, 50, 1944, p.83).
39
Vezi planul vechii biserici parohiale, o bazilică cu trei nave, publicat de O. Dahinten, Geschichte, p. 275.
35
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Forme înrudite apar la câteva biserici din nordul Transilvaniei, respectiv la uşa de nord a corului bisericii reformate
din Dej, în turnul bisericii din Moruţ, la uşa sacristiei din Viţa şi a celei din Şieu-Odorhei 53 .
Cel de al doilea ancadrament (fig. 8), aflat într-una din încăperile parterului, are un decor frontal, compus
pe principiul încrucişării de baghete, acestea fiind de fapt nişte toruri turtite, desprinse direct din soclul de piatră
teşit la 45°. Profilatura redusă, este completată la colţuri cu scuturi stilizate. Sub aspect morfologic, acest
ancadrament se înrudeşte cu cel aflat la parterul casei nr. 9 din strada D. Gherea, dar prezenţa scuturilor şi racordul
nemijlocit al profilaturii cu soclul, amintesc de ancadramentul de la casa Pettennan54 .
Deşi prezintă morfologii distincte, ambele ancadramente aparţin aşa numitului stil de tranziţie între gotic şi
Renaştere, putând fi datate în intervalul 1500-1526. Analogiile cu arhitectura laică locală şi cu monumente gotic
târzii din zona Becleanului şi din Sibiu, mergând chiar până în zona Alba, poate indica o legătură a meşterilor cu
atelierele de pietrari autohtoni. Fără îndoială că cel puţin o parte din sculptura în piatră din această aripă a claustrului,
a fost executată de fratele convers Petrus Lapicida care figurează pe lista conventului bistriţean, în 152455 . În
aceeaşi perioadă activa aici şi dulgherul Laurencius de Slesia 56 , ceea ce denotă existenţa unui şantier de construcţii
în incinta conventului, în preajma anului 1524.
În afara analogiilor stilistice, avem dovada documentară a unor posibile legături stabilite de conventul
dominican din Bistriţa cu Sibiul, prin intermediul priorului Petrus de Cibinio, care conducea conventul în 1509 57
şi care ar fi putut influenţa aducerea unor meşteri sibieni pe şantierul claustrului.
Lucrările de reconstrucţie a conventului dominican din Bistriţa au avut premize mai vechi, confirmate
printr-o indulgenţă papală din 1444, acordată conventelor şi mănăstirilor din Transilvania distruse de turci, printre
care şi cele din Bistriţa . Iniţial, se pare că lucrările s-au limitat la reparaţii, realizate cu sprijinul Sfatul oraşului,
care în 1462 plătea ţiglele făcute de meşterul Dragoş pentru conventul Sfânta Cruce59 . Deschiderea şantierului sa concretizat, probabil, abia în preajma anului 1480, când un notar din Bistriţa adeverea o nouă indulgenţă, de
data aceasta a papei Sixtus IV, acordată conventului Sfânta Cruce60 . În următoarele două decenii, donaţiile şi
legatele testamentare în favoarea dominicanilor au fost numeroase, în special din partea nobilimii locale. Printre
donatorii importanţi se număra familia Farkas de Herina, care i-a înzestrat în 1485 şi 1512, cu proprietăţi şi
obiecte de uz liturgic61 . O donaţie în bani pentru reconstrucţia claustrului şi "în onoarea Sfântului Nicolae" a fost
făcută de diaconul Albert Marai în 150262 .
Participarea meşterilor dominicani la lucrările de construcţie ţinea de tradiţia ordinului. Regulamentele de
construcţie introduse în constituţile dorninicane şi rămase valabile până în al doilea deceniu al secolului al XVI-lea6',
permiteau folosirea converşilor specializaţi în construcţii şi arte, pe diferite şantiere ale ordinului şi în afara lor.
58

Corina Popa, Biserici sală gotice din nordul Transilvaniei, în Pagini de veche artă românească, vol.IV, Bucureşti, 1981, p.75
Scuturile heraldice au o largă răspândire în decor*a unor biserici gotice rârzii din zona Bistriţa- Beclean- Dej şi Ia bisericile
din Ciuc (ibidem, p. 82, idem, Biserici gotice din jurul Bistri,tei, în Pagini de veche artă românească, voi. I, Bucureşti, 1970, p. 321-322);
vezi şi Gheorghe Mândrescu, Arhitectura în stil Renaştere la Bistri,ta, Cluj-Napoca, 1999, p.26
55
Fabritiu, Zwei Funde ... , p. 33
56
idem
57
Ivânyi, op.cit., p.31
58
Urkundenbuch, voi. V, Bucureşti, 1975, doc. 2495
59 "Dragosch pro tegulis ad Sanctam Crucem jl.112"(Konrad Giindisch, Cel mai vechi registru de socoteli al oraşului Bistnţa
(1461, 1462), înActaMN, XIV, 1977, p.344)
60
Urkundenbuch, voi. VII, Bucureşti, 1991, doc. 4360
61
Din relatările lui Agostino Morin şi Rudolph Bzenszky rezultă că familia Farkas de Herina ar fi ctitorii noua biserică dominicană
(Ivânyi, op.cil., p. 40; V. Rus, op.cit., p.455). Nici documentul din 1485, după care Thomas Farkas le-a lăsat dominicanilor prin testament
nişte proprietăţi (Ub., VII, doc.4922) şi nici cel din 1512, în care văduva lm Ioan Farkas le dăruia o cruce din argint, o casulă şi două
dalmatice de purpură (Berger, op.cit., p.l55, nr.552), nu atestă calitatea acestora de ctitori ai bisericii. În 1492, voevodul Stefan Bathori
confirma donaţia lui Thomas şi Nicolaus Farkas de Herina, ca plată pentru slujbele de pomenire ~nute pentru ei şi urmaşii lor în biserca
dominicană (Berger, op.cit., p. 105, nr. 363)
62
Entz G., Erde/yi, p.240; Donaţia în onoarea Sf. Nicolae putea fi destinată unui altar.
63
După capitlul general ~ut Ia Marsilia în 1300, constitu~ile au rămas neschimbate vreme de două secole. Sub maestrul general Thomas
de Vio Cajetan (1508-1518), legisla~a privitoare Ia arhitectură a fost completată cu noi directive (Meersseman, op.cit., p.l38, nota 5).
53
54
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erau trimişi de la un convent la altul, atât în interiorul propriei provinCii, cât şi în afara ei64 .
Prezenţa dulgherului Laurencius de Slesia, venit din Silezia, confirmă această uzanţă.
Despre participarea converşilor dominicani la construcţia bisericii nu avem informaţii sigure. O singură
ştire, din 1488, ne relatează transferul călugărului convers Caspar la Bistriţa, fără precizarea meseriei sau a
conventului de origine65 . Nu excludem, totuşi, posibilitatea unei legături între detaşarea lui la Bistriţa şi şantierul
bisericii, în plină desfăşurare, care urma să fie încheiat peste doi ani.
Din datele furnizate de sursele documentare, corelate cu analiza stilistică a subansamblelor arhitectonice
păstrate, putem desprinde o cronologie a etapelor de reconstrucţie a conventului dominican din Bistriţa. O primă
etapă ar reprezenta-o lucrările terminate în 1487 la aripa sudică a claustrului şi sala refectoriului, urmată de
continuarea lucrărilor la biserică până în 1490, iar apoi încheierea şantierului cu aripa apuseană, în primul sfert al
secului al XVI-lea.

De

regulă, aceştia

EIN VERSCHWUNDENES BAUDENKMAL DER VERGANGENHEIT
DAS DOMINIKANERKLOSTER VON BISTRITZ
(ZUSAMMENFASSUNG )

Die

Tătigkeit

des Dominikanerklosters von Bistritz hat sich zwischen 1245-1556 entfaltet, nachdem die
Klostergebăude bis 1720 als Kornmagazin benutzt wurde. Danach, fast ruiniert, wurde es den Piaristen
zugeschrieben und im 19 Jh. abgerissen.
Das einzige i.ibergebliebene Teil des Klostergebăudes ist der Westfli.igel, der seit 1944 als Asyl funktionien
Die schriftlichen und illustrierten Nachrichten aus dem 18 Jh. sowie die urkundlichen Beweise und die Reste der
einstigen K.losteranlagen (Abb. 1-7), deuten auf einen Umbau zwischen 1480-15 56 hin. Die Kirche wurde zwischen
1480- 1490 umgebaut, die Fli.igel des Refektoriums {măglicherweise in Richtung Si.iden) wurde 1487 beendet
und die Westfli.igel zwischen 1550- 1526 als letzter Etappe des Baus durchgefiihrt.

64

Ibidem, p.l77 - 178

65

lvănyi,

op.cit., p. 30
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Fig. 3. Conventul dominicanilor- Plan de

situaţie (după

S. Lutsch, 1736)
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4. Biserica dominicană
- reconstituire de plan ipotetică
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Fig. 5. Bolţari şi ogive de la biserica dominicană
a) arhivoltă de arcadă; b) arc formeret; c) ogivă secundară; d)

ogivă principală

Fig. 6. Cheie de /boltă
- biserica dominicană
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Fig. 7. Ancadramentul uşii de intrareClaustru, aripa vestică
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Fig. 8. Ancadrament de uşă la interior - Claustru,
aripa vestică
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