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Groapa G26/2005 de la Miercurea Sibiului – Petriş si noi întrebări privind viaŃa de dincolo de obiecte
a unei comunităŃi neolitice timpurii

GROAPA G26/2005 DE LA MIERCUREA SIBIULUI-PETRIŞ
ŞI NOI ÎNTREBĂRI PRIVIND VIAłA DE DINCOLO DE OBIECTE
A UNEI COMUNITĂłI NEOLITICE TIMPURII
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Keywords: Miercurea Sibiului, Early Neolithic, Starčevo-Criş culture, ritual pit.
Abstract: During the archeological researches at Miercurea Sibiului-Petriş în 2005 campaign, a ritual pit
belonging to Starčevo-Criş culture (phase IB, level Ia at Miercurea Sibiului) was discovered. The 14C data
for this archeological complex is 7010±40 BP (GrN-29954). In this feature was identified a deposition
formed by approximately 36 cattle’s horns from both wild and domestic species. This deposition was
overlaped by a stone’s agglomeration which was formed by river stones and fragmentary handmills. Due to
this aspects connected with hunting, cattle breeding and tillage this pit was considered in connection with
the space devotation made by the Early Neolithic communities.
Situl de la Miercurea Sibiului – Petriş este
deja binecunoscut în literatura de specialitate,
tocmai de aceea nu vom insista asupra datelor
privitoare la amplasarea sa sau la stratigrafia
existentă aici1.
Descrierea situaŃiei arheologice
În anul 2005, campania de săpături din
situl de pe valea Secaşului a avut drept scop
cercetarea complexelor arheologice adâncite din
nivelurile I şi II (niveluri aparŃinând culturilor
Starčevo-Criş şi Vinča) în cadrul suprafeŃei
SII/2004-2005. În partea sudică şi partea central
estică a acestui sector de cercetare a fost
identificată o mare „pată”, de culoare brun închis,
cu o formă neregulată, ce ne-a făcut să o
considerăm ca pe o intersecŃie de complexe
arheologice. În consecinŃă au fost practicate trei
profiluri de control stratigrafic, pe zonele
considerate de noi ca şi arii de intersecŃie (metoda

cross-section). În partea sudică a suprafeŃei
(carourile 145, 151, 152, 153, 154, 160) a fost
identificată prin acest procedeu intersecŃia a patru
complexe arheologice2 (toate aparŃinând nivelului I
al sitului de la Miercurea Sibiului). Cel mai
timpuriu (aparŃinând nivelului Ia) era plasat între
alte trei complexe adâncite (B19 ce aparŃine
nivelului Ia3), B20 şi B21 (complexe ce fac parte
dintr-un sub-nivel ulterior şi anume Ib4) care îl

2

Vezi planul I (cu linie roşie punctată sunt marcate
complexele mai târzii, în partea central-estică a
suprafeŃei putând fi observată de asemenea o intersecŃie
a mai multor unităŃi arheologice cărora, în cazul
prezentului studiu, doar le-am schiŃat conturul, analiza
lor detaliată fiind făcută în alte articole referitoare la
situl de care ne ocupăm-vezi Luca et alii 2008a, 2008b).
3
Luca et alii 2008a, pp. 9-10.
4
Ibidem, p. 11.

1

Pentru toate aceste date vezi Luca et alii 2006 (cu
bibliografia).
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„tăiau” (Foto 1 şi Plan I). Acest complex
arheologic a fost numit de noi groapa G26/20055.
La adâncimea de 0,20 m faŃă de nivelul
grundriss-ului pe care a putut fi observat
complexul arheologic de care vorbim, în jumătatea
sa estică a fot surprinsă o aglomerare („structură”)
de pietre, unele de râu, fragmentare, altele fiind în
fapt fragmente de râşniŃe (Foto 2-3). După
demontarea acestor pietre, la 10 cm dedesubt a
apărut, plasată pe fundul neregulat al complexului,
o aglomerare de circa 36 de coarne de bovideu
(Planul II, Foto 4-5).
Trei lucruri sunt foarte importante şi,
considerăm noi, trebuie semnalate:

depunerea rituală. Probabil într-o fază ulterioară
complexul a căpătat un rol de groapă menajeră.
Ne vom ocupa în continuare de coarnele
bovinelor. Cu certitudine piesele au fost depuse
întregi; în unele cazuri s-au identificat ambele
coarne ori piese cu porŃiuni de frontal. Din păcate,
condiŃiile de fosilizare precare au determinat
fragilizarea şi fragmentarea lor în timp. În
consecinŃă puŃine piese sunt întregi, de regulă s-a
păstrat partea dinspre bază. Din aceleaşi motive nu
s-au putut efectua dimensionări complete, gruparea
pe perechi, acolo unde a fost cazul, făcându-se în
funcŃie de grosimea pereŃilor şi dimensiuni.
Coarnele vitei domestice sunt în număr de
25 (16 dr. şi 8 stg.) şi provin de la minimum 18
(sau 19) exemplare, 6 femele şi 11 masculi. Piesa
nr. 1 este nemăsurabilă, morfologic şi dimensional
aparŃine speciei domestice, ea poate reprezenta un
al 18-lea individ. Pentru piesa nr. 2 nu se poate
stabili de pe ce parte a craniului provine, ipotetic ar
putea reprezenta un alt individ (al 19-lea), dar tot
aşa de bine poate fi pereche cu unul din celelalte
coarne. Potrivit datelor metrice şi de morfologie, 8
coarne provin de la femele şi 15 de la masculi
domestici. Cele opt coarne de femele (2 stg. şi 6
dr.) provin de la minimum şase exemplare, cinci
adulte şi unul subadult. În privinŃa morfologiei lor,
piesele sunt scurte, curbate cu vârful orientat în
faŃă, pe secŃiunea bazei par ovale, datele metrice
sunt modeste. Coarnele masculilor, în număr de 15
(5 stg. şi 10 dr.) provin de la minimum 11
exemplare. Ele aparŃin potrivit dimensionărilor şi
morfologiei tipului „primigenius”. Sunt de
dimensiuni mari, două (nr. 14, 24) intră în
domeniul inferior de variaŃie al bourului. Aceste
ultime două piese au totuşi pereŃi mai subŃiri fapt
ce ne-a determinat să le atribuim speciei
domestice. Pentru coarnele masculilor domestici sau identificat câteva forme, care Ńin de variaŃia
individuală. Astfel coarnele nr. 11, 12, 17, 18, 19,
20, 22 sunt ovale pe secŃiune, au un traseu larg
deschis, sunt orientate în faŃă şi sus, se subŃiază
brusc, pereŃi subŃiri. O altă grupă incluzând piesele
nr. 14, 21, 24 au secŃiunea bazei semicirculară, ele
se orientează în faŃă pe o treime din traseu, apoi se
răsucesc în sus. Aceste din urmă se apropie mult de
forma sălbatică, posibil să provină de la metişi.
Piesa nr. 23 este ovală pe secŃiune, fiind
scurtă,” îndesată”, cu vârful orientat anterior.
Dimensiunile coarnelor sunt crescute, apropiate de
domeniul de variaŃie al bourului. Piesa nr. 14 are
date metrice superioare intervalului de variaŃie al
speciei domestice; nu este exclusă apartenenŃa sa la
un exemplar metis, deşi noi l-am trecut în categoria
Bos taurus. Din cei 11 indivizi, 3 sunt imaturi, 7 au

1. Respectivele coarne sunt dispuse într-o
manieră
foarte
interesantă
–
aproximativ în centrul acestei structuri
există un „nucleu” cu diametrul de
circa 0,90 cm, format din aproximativ
30 de coarne, fiind „încadrat” de trei
depuneri de câte două coarne plasate
în forma vârfurilor unui triunghi
aproximativ isoscel (Planul III).
2. Aglomerarea de pietre prezentată mai
sus este plasată chiar deasupra
elementului central al acestei depuneri.
3. Solul de umplutură al gropii este
unitar, de culoare brună, cu aspect
lutos, relativ compact, fapt ce ne
indică o umplere foarte rapidă a gropii
(un singur moment de umplere) după
folosirea ei în scopul pentru care a fost
creată.
Analizele resturilor faunistice din
groapa nr. 26 de la Miercurea Sibiului (judeŃul
Sibiu) (dr. Georgeta ElSusi)
În cadrul analizelor faunistice efectuate
asupra materialelor provenite de la Miercurea
Sibiului - Petriş, campania 2005, un loc aparte îl
ocupă materialul osteologic descoperit în groapa
G26. Este vorba de circa 36 coarne provenite de la
bovine (vită şi bour), alături de încă 34 resturi,
prelevate între 0,75-1,35 m. Acestea provin de la
următoarele specii: vită-15 oase (pe lângă cele 36
coarne), bour - 1 fragment; oaie – 3 oase, capră – 1
os, porc – 1 os, cerb – 5 oase, aşchii nedeterminate
– 6 fragmente. Eşantionul celor 34 fragmente
ilustrează aleatoriu diversele părŃi anatomice ale
animalelor respective, neavând nici o legătură cu

5

Acest complex a mai fost prezentat, sumar însă, în
Luca et alii 2008a, pp. 9-10, Luca et alii 2008b, p. 328;
Biagi et alii 2007, p. 133, fig. 2.
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depăşit stadiul adult. Printre aceştia predomină
maturii tineri. Pentru un exemplar nu s-a putut
stabili vârsta. Raportul pe sexe (masculi/ femele)
are o valoare 11/6, adică o femelă la aproape doi
masculi sacrificaŃi. Evident valoarea raportului are
justificare în plan economic, preferându-se la tăiere
masculii. Sacrificarea lor se făcea preponderent
înainte sau puŃin după atingerea maturităŃii
corporale, factorul alimentar dictând alegerea.
Nouă coarne provin de la bour (5 dr. şi 4 stg.) şi
aparŃin la minimum 6 indivizi. E greu de precizat
sexul, cu certitudine piesa nr. 33 provine de la un
mascul. În cazul coarnelor nr. 16, 34 s-a păstrat o
porŃiune de linie intercornuală care este plană. Şi în
acest caz coarnele sunt incomplete, imposibil de
precizat lungimea lor. Acestea sunt robuste, au
pereŃi groşi, 5-7 mm, au un traseu anterior şi vârful
orientat în sus. Cornul nr. 34 avea ataşată şi o
porŃiune de linie intercornuală cu aspect plan.
Cornul nr. 27 fiind incomplet la bază, estimativ ar
avea un diametru maxim al bazei cuprins între 95100 mm. În final mai avem două coarne, nr. 35, 36
deteriorate, imposibil de precizat specia de la care
provin, cu mare probabilitate ar putea fi perechile
celor de sus. Trei fragmente de coarne, deteriorate
nu au putut fi atribuire vreunei specii. Vârsta
bourilor de la care provin piesele, este una adultămatură. În general datele metrice ale coarnelor de
vită domestică sunt mari, tipice neoliticului
timpuriu din regiunile noastre.
Larga varietate privind morfologia şi
dimensiunile coarnelor speciei domestice este
caracteristică populaŃiilor neoliticului timpuriu de
la noi şi din arealele învecinate. Ne referim la
descoperiri similare din Ungaria (Endröd) 1196 şi
Serbia7. ApariŃia exemplarelor cu coarne de mici
dimensiuni, tipul „brahyceros”, atribuite femelelor
este o raritate. Ea a fost consemnată timpuriu, în
mil. 7 BC la Çatal Hüyük8, iar în Europa cea mai
timpurie apariŃie este amintită la Nosa9. În
aşezările neolitice timpurii din Câmpia Banatului a
fost identificat o singură piesă de tip „brahyceros,
la Foeni-Gaz10 iar în Transilvania, la Miercurea
Sibiului mai multe şi una la Cauce11. În neoliticul
timpuriu al Olteniei, în aşezarea de la Cârcea „Viaduct” au fost identificate 2-3 coarne de tip
„brahyceros”, numărul lor în aşezare fiind probabil
mai mare12. Revenind la materialul nostru, pentru

masculii domestici la Miercurea Sibiului palierul
de variaŃie pentru diametrul mare al bazei este de
70-80 mm, valori mari, apropiate de Câmpia
Banatului (date personale).
Legat de coarnele bourilor, la Cârcea a fost
identificat un corn cu diam. mare/diam.
mic/circonf. bază de 410/91.5/77/260 mm, fiind
atribuit unei femele de bour; în egală măsură piesa
ar fi putut proveni de la un mascul domestic,
potrivit autoarei studiului faunistic din aşezare. În
aşezarea de la Turia s-a identificat un corn de
femelă de bour cu diam. mare/diam. mic/circonf.
bază de 95/90/282 mm13. Şi în situl de la
Miercurea Sibiului, în cazul bourului prevalează
valorile metrice nu prea mari, toate grupându-se
între 91-100 mm pentru diametrul mare al bazei.
Una singură ridicată, de 122 mm pare a caracteriza
un mascul sălbatic. La Endröd 119, pentru bouri, sau estimat valori destul de mici, de 87-91 mm
pentru acelaşi parametru.
Din păcate nu cunoaştem in literatura
arheozoologică exemple de gropi cu depuneri de
coarne de bovine, la acest palier cronologic. Un
complex similar, însă mult mai târziu, s-a cercetat
în perimetrul aşezării aparŃinând culturii
Precucuteni III, de la Târgu Frumos-Baza Pătule14.
Groapa respectivă (Nr. 26/1998-1999), conŃinea
1312 oase provenind de la 14 specii15. De la vită au
fost identificate 48 procese cornulare iar de la bour
5 piese. Mai mult decât atât au fost identificate cel
puŃin 4 bucranii (unul de bour mascul şi trei de
vită: un castrat o femelă şi un taur). Legat de
caracterul gropii se specifică faptul că: doar
resturile provenite de la vită şi bour sugerează un
caracter cultic al gropii – cultul taurului. De aceea
resturile /coarnele/ celor două specii au cea mai
mare frecvenŃă, decât rata normală. Restul oaselor
de bovine şi ale celorlalte specii sugerează
utilizarea gropii pentru depozitarea deşeurilor16.
Aşadar, în ambele cazuri complexele au avut iniŃial
un caracter cultic, fiind transformate în final în
gropi de deşeuri menajere; cel puŃin aşa lasă să se
întrevadă analizele faunistice.
Concluzii
Materialul ce ne-a ajutat la determinarea
cronologiei relative a acestei gropi este ceramica,
care are toate caracteristicile primei faze a

6

Bökönyi 1992, pp. 201-203.
Idem 1984, pp. 29-43; Idem 1988, p. 422.
8
Perkins 1969, p. 178, apud Bökönyi 1992, p. 203.
9
Bökönyi 1984, p. 38.
10
El Susi 2001, p. 16.
11
El Susi 2005, p. 100.
12
Bolomey 1980, pp. 20-23.
7

13

Haimovici 1992, p. 261.
Haimovici-Coroliuc 2000, pp. 169-206.
15
Ibidem, pp. 172-173.
16
Haimovici-Coroliuc 2000, p. 183.
14
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complexului cultural Starčevo-Criş17, mai exact
fazei IB-C18. Apare un element caracteristic acestei
etape timpurii şi anume ceramica brun-roşiatică,
brună cu slip bine lustruit ce prezintă pictură cu
alb, cu buline ovale dispuse în şiruri orizontale,
alternative (Pl. I/1-2)19.
Pe lângă toate aceste elemente de
determinare a cronologiei relative a gropii G26
(relaŃia stratigrafică cu alte complexe şi materialul
ceramic din umplutura acestei gropi) beneficiem şi
de o dată C14 a cărei valoare este de 7010±40 BP
(GrN-29954)20. Considerăm că această datare este
una precisă deoarece considerăm această depunere
ca fiind un „complex închis”, în poziŃie primară,
proba prelevată fiind parte din această depunere şi
nu din fragmentele osteologice din umplutura
gropii (vezi mai sus menŃiunile făcute de dr.
Georgeta ElSusi), materiale ce, din punct de vedere
stratigrafic, erau în poziŃie secundară. Aspectul
macroscopic al umpluturii gropii (fără diferenŃieri
din punct de vedere al consistenŃei şi al cromaticii)
ne-a condus spre concluzia că umplerea acestui
complex a fost una extrem de rapidă, fapt
demonstrat conjunctural şi de faptul că un complex
încadrat de noi ca şi aparŃinând aceluiaşi sub-nivel
(bordeiul B19 din sub-nivelul Ia) „taie” umplutura
gropii analizate de noi în rândurile de faŃă.

Ca şi concluzii, având în vedere faptul că
groapa G26/2005 face parte din cel mai timpuriu
moment de locuire neolitic al terasei de la Petriş
(din acest sub-nivel mai face parte şi complexul
B10) şi luând în considerare caracterul aparte al
descoperirilor din această unitate arheologică,
suntem tentaŃi să considerăm depunerea de aici ca
pe una rituală, cel mai probabil putând fi legată de
consacrarea spaŃiului ce adăposteşte aşezarea
comunităŃii, deoarece regăsim aici elemente ce se
leagă în mod direct de principalele îndeletniciri ale
unei comunităŃi neolitice timpurii: fragmente de
râşniŃă (conexiuni cu exploatarea plantelor, în
special a gramineelor), coarne de bovideu domestic
(conexiuni cu creşterea animalelor), coarne de
bovideu sălbatic (conexiuni cu vânătoarea).
Considerăm că numărul mare de coarne nu
reprezintă o mare cantitate de carne disponibilă la
un moment dat comunităŃii, aşa cum am fi tentaŃi
să considerăm la o primă evaluare, ci mai degrabă
păstrarea acestor elemente caracteristice ale acestei
specii, al cărui cult în cadrul lumii neolitice este
unul neîndoielnic.
Sigur că scenariul oferit de noi este unul
prezumtiv, întrebările ridicate de acest tip de
complex arheologic neprimind decât parŃial
răspunsuri, scopul real al acestei depuneri fiind în
continuare o dilemă.

17

Folosim pentru structura cronologică internă a culturii
în discuŃie sistemul promovat de cercetătorul clujean
Gheorghe Lazarovici (vezi Lazarovici 1979).
18
Luca et alii 2006, p. 17.
19
Pentru analiza detaliată a ceramicii din nivelul I al
sitului de la Miercurea Sibiului-Petriş, vezi Luca et alii.
2008.
20
Luca et alii 2006, p. 17.
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Fig. 1: Diagramă dimensională a coarnelor (Sd – diametrul mic al bazei; Gd – diametrul
mare al bazei)
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Fig. 2: DistribuŃia pe sexe a vârstei la vite
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Tabelul 1: DistribuŃia coarnelor pe specii

Nr.

Specia

Drept/
stâng

Sexul

Vârsta

Măsurători/ Lg.
maximă (mm)

1

Bos taurus

S

?

Imatur

2

Bos taurus

D/S?

?

?

3

Bos taurus

S

Femelă

Adult

56.5/48.5/167

4

Bos taurus

S

Femelă

Adult

64.5/-/-

5

Bos taurus

D

Femelă

Adult

55.5/-/

6

Bos taurus

D

Femelă

sub-adult

61.5/57.5/189

7

Bos taurus

D

Femelă

Adult

61/45/175

8

Bos taurus

D

Femelă

Adult

9

Bos taurus

D

Femelă

Adult

10

Bos taurus

D

Femelă

Adult

11

Bos taurus

S

Mascul

Adult

70/-/-

12

Bos taurus

S

Mascul

matur tânăr

71/56/207

13

Bos taurus

S

Mascul

matur tânăr

77/-/-

14

Bos taurus?

S

Mascul

Matur

84/78/268

15

Bos taurus

S

Mascul

Imatur

16

Bos taurus

D

Mascul

sub-adult

17

Bos taurus

D

Mascul

Adult

18

Bos taurus

D

Mascul

matur tânăr

19

Bos taurus

D

Mascul

Imatur

20

Bos taurus

D

Mascul

Adult

74/50/208

21

Bos taurus

D

Mascul

matur tânăr

75.5/74.5/242

22

Bos taurus

D

Mascul

matur tânăr

76.5/61/226

23

Bos taurus

D

Mascul

adult

81/62/230

24

Bos taurus

D

Mascul

adult

25

Bos taurus

D

Mascul

imatur

26

Bos primigenius

S

Femelă

matur

91/-/

27

Bos primigenius

S

Femelă

matur

95(100)/-/

28

Bos primigenius

S

?

matur tânăr

108/-/

29

Bos primigenius

S

30

Bos primigenius

D

Femelă

matur

91/-/

31

Bos primigenius

D

?

matur tânăr

107/80/302

32

Bos primigenius

D

33

Bos primigenius

D

Mascul

matur

122/-/

34

Bos primigenius

D

?

matur

104/-/

35

Bos sp.

D/S?

?

36

Bos sp.

D/S?

?

184

Măsurători/
Diam. mare/
Diam. mic/
Circomf. bază

63.5/59/192
63/50/184

248

340

64/55/192

62/55.5/198
70.5/-/72/55/206.5

(270)

maximum 320

73/65/227

/68.5/

?

?
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Abstract: It is presented the archaeological context of discovery of the Turdaş incised amulet from the
eponym site, discovered during the systematic excavations undertaken in trench S I / 1992-1993, in the
central area. The incised signs look as the pictographic ones. On the amulet the scratched signs were made
intentionally and a message could be seen.
60 de puncte cu descoperiri aparŃinând culturii
Turdaş3 (fig. 1).
Datele ne arată că evoluŃiile către cultura
Turdaş pot să apară, cel mai devreme, după 6200
BP4.

1. Cultura Turdaş – areal, terminologie şi
conexiuni
Cultura Turdaş urmează cronologic culturii
Vinča – faza timpurie – în Transilvania şi este
încadrată în Eneoliticul timpuriu. Momentul
naşterii fenomenului cultural turdăşean poate fi
pus în legătură cu evoluŃia comunităŃilor Vinča
B2, documentate de generalizarea ceramicii pictate
de tipul Lumea Nouă (Zau). Din nefericire nu
avem foarte multe date şi complexe clare care să
surprindă cele mai timpurii manifestări turdăşene.
Contextele stratigrafice nu au fost foarte bine
individualizate datorită folosirii greşite, după al
Doilea Război Mondial, a termenului de VinčaTurdaş de către unii cercetători1, ceea ce a afectat
înŃelegerea materialelor arheologice şi a relaŃiilor
culturale dintre comunităŃile vremii. Nu a fost
definită corespunzător relaŃia dintre fenomenele
culturale: Vinča timpurie, Lumea Nouă (Zau) şi
Turdaş2. Noile săpături de la Miercurea SibiuluiPetriş, Orăştie-Dealul Pemilor X2, CerişorPeştera Cauce şi Turdaş-Luncă au reuşit să
ordoneze aceste relaŃii culturale.
Arealul culturii Turdaş este centrat pe cursul
mijlociu al Mureşului cu o concentrare în zona
judeŃelor Alba şi Hunedoara. Alte aşezări mai pot
fi identificate şi în judeŃele Mureş, Sibiu şi Cluj.
La nivelul anului 2004 era aproximat un număr de

Fig. 1. Harta cu cele mai importante descoperiri ale
culturii Turdaş din sud-vestul Transilvaniei.

În partea de nord a Transilvaniei asistăm la
ultima fază a culturii Pişcolt, iar în arealul vesttransilvănean se observă primele evoluŃii către
cultura Tisa5. Acesta este momentul în care sunt
pomenite ultimele date ale culturii Szakálhát.
Perioada este mai bine cunoscută, în Ungaria, ca
proto-Tisa sau ca tranziŃia Szakálhát-Tisa şi este
3

Luca et al 2004, p. 109.
Luca et al 2009.
5
Virag 2008, p. 22.

1

4

Luca et al 2004, p. 109.
2
Luca 2001, p. 124.
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paralelizată de către F. Horváth, cu sfârşitul fazei
Vinča B2 şi începutul fazei Vinča C1. InfluenŃele
culturii Szakálhát sunt încă puternice dar lipsesc
inciziile meandrice. Pictura cu bitum se
generalizează în acest moment. Această fază
proto-Tisa poate să corespundă cu fenomenele
Zseliz III-Vorlengyel în Transdanubia şi cu
contactele Bükk, Esztár şi Lumea Nouă6. În
aşezarea de la Turdaş-Luncă sunt unele elemente
în cel mai vechi nivel şi în nivelul intermediar (în
special ceramica pictată cu galben şi roşu – în
tehnica crussted; inciziile încrustate cu alb; unele
elemente meandrice) care arată influenŃe de tip
Szakálhát-Tisa7 confirmate şi de descoperirile din
Banat8.
Putem presupune că acesta este momentul
naşterii culturii Turdaş. Cele mai vechi complexe
ale culturii Turdaş, săpate şi publicate până în
acest moment, sunt cele care aparŃin de nivelul I
al aşezării de la Turdaş-Luncă.
O perioadă îndelungată, o parte a cercetătorilor
au considerat cultura Turdaş ca un grup cultural.
Printre cei mai influenŃi dintre aceştia se afla şi
Gheorghe Lazarovici, care o vedea ca un grup
format în prezenŃa şi la contactul cu materiale
Vinča C1 – sau chiar mai devreme – şi teoretiza o
origine sudică, la cel mai timpuriu nivel Vinča C9.
După
abandonarea
terminologie
grupului
CCTLNZI, Gheorghe Lazarovici a acceptat
termenul de cultură Turdaş, care a contribuit la
evoluŃia celei de-a treia faze a culturii Zau (ce se
dezvoltă din Câmpia Transilvaniei până zona
Maramureşului, dar este – după opinia noastră –
tot cultură Turdaş)10. Noi folosim termenul de
cultură Turdaş şi susŃinem formarea acesteia la un
nivel mai timpuriu, Vinča B2 final, şi vedem, în
aşezarea de la Turdaş-Luncă, materiale de acest
gen, izolate printre materialele tipice Turdaş11.
Cultura Turdaş este o entitate culturală
independentă, născută pe un puternic fond
vincian. Chiar dacă materialele Vinča tipice sunt
foarte rare, influenŃa acestei culturi se observă în
forma vaselor, ornamente şi tehnologie12.

volum dedicat acestor săpături a fost publicat în
2001 şi acoperă campaniile 1992-199513.

Fig. 2. Harta topografică a aşezării de la Turdaş-Luncă
cu localizarea suprafeŃei S I (Luca 2001, Harta 2).

În zona centrală (A) a sitului a fost excavat
complexul B1, care aparŃine de cel mai timpuriu
orizont turdăşean (nivelul I). Bordeiul B1 a fost
identificat în suprafaŃa S I / 1992-1993 (10 m
lungime pe 3-4 m lăŃime – fig. 2). Îndreptarea
profilurilor, efectuată în 1993, a dus la o lungime
a S I de 11 m. Dispunerea suprafeŃei este
aproximativ pe direcŃia nord-est – sud-vest.
LăŃimea variabilă a acestei suprafeŃe este datorată
zonei expuse eroziunii râului Mureş (fig. 3).

Fig. 3. Nivelul I, inferior, suprafaŃa S I cu complexele
B1 / 1992 şi B2 / 1992 de la Turdaş-Luncă (Luca 2001,
plan 5).

Cu siguranŃă bordeiul B1 a fost cu 50% mai
mare. Presupunem că avea o formă ovală, cu
dimensiuni de aproximativ 6 x 4 m. Culoarea
solului este gri pigmentată cu cenuşă provenită de
la arderea structurii de lemn care alcătuia
acoperişul. Partea stângă – dacă privim dinspre
Mureş – este adâncită treptat până la 2,8 m, unde
avem fundul gropii locuite. Partea dreaptă este
alcătuită din mai multe niveluri de amenajare. O
platformă mai lată este situată la aproximativ 1,5
m adâncime (probabil un loc pentru dormit). Pe
fundul bordeiul au fost găsite vase întregi (unul

2. Contextul arheologic al amuletei incizate
Noile săpături sistematice de la Turdaş-Luncă
au început în 1992 şi durat până în 1998. Primul

6

Horvath 2005, p. 67.
Luca 2006, p. 356.
8
Draşovean 1996, pp. 97-98.
9
Lazarovici et al 2006, p. 570.
10
Lazarovici 2009.
11
Luca 2008, p. 30.
12
Luca 2006, p. 354.
7

13
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dintre vase conŃinea seminŃe carbonizate) şi o
tăbliŃă acoperită cu semne incizate14 (fig. 4/8-15;
Anexa 1).
În apropierea acestui complex a fost descoperit
un alt bordei, B2 / 1992-1993, suprapus de
locuinŃele L1 / 1992, L3 / 1992 şi de gropi şi
şanŃuri care aparŃin de nivelurile II. Adâncimea la
care ajunge stratul de cultură este de 0,90-1,25 m.
Cea mai mare adâncime aparŃine fundului
bordeiului B1 / 1992 care ajunge la aproape 3 m15.

4. Descrierea şi interpretarea semnelor
incizate
„Mesajele” transmise de această piesă trebuie
privite cu deosebită prudenŃă, posibilitatea de
interpretare subiectivă a semnelor fiind relativ
mare.
Fig. 5. S1 – Sanie ?
În partea stângă se poate observa o sanie,
pentru care există puŃine analogii, chiar dacă
aceasta a fost – după toate probabilităŃile –
singurul mijloc de transport, până la apariŃia roŃii.
PrezenŃa săniei este documentată pe tabletele de
mai târziu, din perioada aşa numita perioadă
proto-literată17 (Orientul Apropiat), într-o
perioadă când roata nu era folosită pe scară
mare18.

Fig. 4. Amuleta incizată: desenul original (Luca 1993,
Fig. 1).

3. Descrierea amuletei incizate
Amuleta (îi spunem astfel datorită existenŃei
unor perforaŃii, după cum se va vedea mai
departe) are o formă rotundă şi 7,5 cm în
diametru. Ea este realizată dintr-un lut bine ales şi
frământat. Degresantul folosit este nisipul fin în
care apar mici bucăŃi de pietre sparte şi mică fină.
Pasta este foarte bine arsă, poate şi din cauza unei
arderi secundare datorată incendiului din
momentul distrugerii bordeiului. Culoarea piesei
este roşu-cărămizie.
TăbliŃa are patru găuri dispuse opus, două câte
două. Orificiile au câte 0,3 cm în diametru şi sunt
dispuse la 0,5 cm unul de celălalt – cele din partea
superioară –, şi 1 cm unul de celălalt, în partea
inferioară. PerforaŃiile par realizate după trasarea
semnelor incizate.
Inciziile sunt realizate cu un obiect de os sau
lemn şi au adâncimea de 0,15 cm.
„Mesajele” transmise de această piesă trebuie
privite cu deosebită prudenŃă, posibilitatea de
interpretare subiectivă a semnelor fiind mare16.

Fig. 5. Amuleta incizată: S1-5 – pictograme / semne
prezente pe amuletă.

Fig. 5. S2 – Corp uman stilizat –. Sub sanie se
poate vedea o pictograma clară: o persoana în
mişcare (dans ?). Întâlnim frecvent pe obiectele
ceramice acest tip de reproducere a unor dansatori
neolitici19. Imaginea are analogii aproape perfecte
cu silueta de la Çatal Hüyük20. Piesa ilustrată la
Makkay 1990, fig. 25/I 3 are capul reprezentat
într-un stil similar corpului stilizat prezentat21.
Fig. 5. S4 – Corp uman stilizat (?) –. Cu puŃină
imaginaŃie, corelat cu prima siluetă prezentată mai
sus, se poate distinge prezenŃa unei alt corp uman,
în partea dreaptă, întins la pământ.
Fig. 5. S5 – Valuri, râu –. Sub cel de-al doilea
corp stilizat se pot observa unele semne unduite
care pot reprezenta sângele persoanei sacrificate
sau care se pot asocia unui râu. Această asociere
17

Vlassa 1976, p. 176, fig. 14; 15.
Luca 2001, pp. 83-84.
19
Makkay 1990, fig. 13/6-8; 24/k; 25/Ib6 –analogie
perfectă; 32/o; 33/12.
20
Makkay 1990, fig. 25/I6.
21
Luca 2001, p. 84.
18

14

Luca 2001, p. 42.
Luca 2001, pp. 42-43.
16
Luca 1993, pp. 21-22; Luca 2001, pp. 83-84.
15
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dintre corpuri umane şi valuri se poate întâlni la
Turdaş, pe un vas incizat publicat în 194122.
Un semn pictografic, foarte apropiat de cel
prezentat (ca şi formă), vine din cel mai timpuriu
sistem de scriere din Mesopotamia şi care este
interpretat ca râu, mai târziu acest semn va ajunge
şi în scrierea cuneiformă23.
Fig. 5. S2-5; Fig. 6. – Semne de margine24 –.
Semnele de tip V apar la distanŃe şi intervale
relativ egale. Este posibil să fie semne separate
sau să aibă o altă explicaŃie care ne scapă în acest
moment (fig. 5. S2, S3, S4 şi S5; fig. 6)25.
Este ciudat faptul că unele dintre semnele de
margine reprezintă capetele celor două personaje
stilizate. În cazul celui dintâi (fig. 5. S2), legătura
dintre semnul V şi capul uman este clară, V-ul are
aici o linie scurtă, orientată oblic de sus în jos, de
la stânga la dreapta. La cel de-al doilea personaj
(fig. 5. S4), linia incizată, oblică, porneşte de jos în
sus, de la dreapta la stânga. Cele două linii oblice
ale personajelor pornesc din aproximativ acelaşi
punct al V-ului. Un alt V este în legătură cu o linie
oblică, dar orientată diferit, contextul nu este
foarte clar pentru că este în apropierea porŃiunii
lipsă a amuletei (fig. 5. S3).
În bordeiul B1 nu există semne care să indice o
folosire rituală a acestuia, în afara amuletei
incizate (fig. 8-15).

5790, Deb-5775). O altă dată pentru cultura
Turdaş provine de la Peştera Cauce (GrN-28994).
Din Tabelul 1 putem data nivelul inferior de la
Turdaş-Luncă terminus ante quem 4800-4900 cal
BC.
Alături de descoperirile tăbliŃelor de la
Tărtăria26 şi a vasului incizat de la Daia Română27,
descoperirea amuletei incizate cu semne de la
Turdaş reprezintă un important pas înainte prin
precizarea unui context clar de descoperire.
Cercetările din ultimii ani28 au demonstrat că
apariŃia semnelor, în zona de nord a Balcanilor,
reprezintă un fenomen larg răspândit pentru acest
moment cronologic.
5. Semnele prezente pe amuleta incizată de la
Turdaş pot fi considerate ca primele forme de
scriere, aşa cum sunt ele cunoscute în Orientul
Apropiat ?
Semnele prezente pe amuleta incizată de la
Turdaş-Luncă par sa fie logografice sau
pictografice. La acest moment cronologic29,
cultura Turdaş corespunde, în Orientul Apropiat,
culturii Ubaid (sau Obeid), datată între 5900-4300
BC. Cele mai timpurii materiale Ubaid sunt
contemporane cu cultura Halaf. Mai târziu,
aproximativ la 5400 BC se poate observa o
răspândire a culturii Ubaid în partea superioară a
Mesopotamiei şi mai apoi către sud-estul
Anatoliei, înlocuind cultura Halaf30. Din perioada
Halaf avem atestate mici piese de piatră sau lut,
decorate cu motive simple. Unele sunt perforate
pentru a fi agăŃate, altele par a fi folosite ca
amulete. Alte piese au fost folosite pentru a
imprima motive pe Ńesături sau pentru a securiza
containerele
folosite
în
schimburile
intercomunitare, având rolul marcare a
producătorului31. Sigiliile au fost utilizate pentru
reprezentarea
legitimităŃii
şi
a
marca
proprietatea32.
Cultura Ubaid este urmată de cultura Uruk,
între 4200-3000 BC. Dezvoltarea economică şi
socială au dus la apariŃia primului sistem de
scriere din Mesopotamia (proto-cuneiform),
aproximativ la 3500-3200 BC, în perioada Uruk
târziu. Sunt cunoscute peste 850 de semne, dar
lipsa elementelor gramaticale au împiedicat o
identificare sigură a limbajului folosit. Mesajele
transmise sunt foarte greu de înŃeles. Este posibil

Fig. 6. Posibile semne de margine – amuleta incizată
de la Turdaş.

5. Cronologia bordeiului B1
Amuleta incizată a fost descoperită într-un
complex închis care permite o datare relativă a
acesteia. Chiar dacă nu avem date radiocarbon
pentru acest complex şi cel mai timpuriu nivel
turdăşean de la Turdaş, ştim că următorul nivel,
cel intermediar este contemporan cu nivelul vechi
de la Orăştie-Dealul Pemilor, punctul X2, care a
beneficiat de date radiocarbon (Deb-5765, Deb-

26

Vlassa 1976, pp. 31–33.
Paul 1995, pp. 135-144, Tafel I, Abb.1.
28
Merlini 2008, pp. 58-59.
29
Fig. 7.
30
XXX 2005, p. 437.
31
Crawford 2004, p. 198.
32
Damerow 1999, p. 14.
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Roska 1941, Taf. XCII/12; Luca 2001, p. 84.
23
XXX 2005, p. 440, fig. 12/9.
24
Markay 1990, fig. 7/2, 5 – Tărtăria 13/1, 18/8a; 19/3;
33/8; 34 – coloana reprezintă semne de la Troia; primul
simbol 37/7; 38/1-5.
25
Luca 2001, p. 84.
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ca folosirea semnelor pictografice şi nefolosirea
regulilor gramaticale să fi fost intenŃionată, tocmai
pentru a fi transmis unor grupuri etnice diferite33.
ApariŃia acestei scrieri pictografice din
Mesopotamia nu se putea petrece foarte rapid,
este clar că procesul a fost unul îndelungat.
Departe de a reprezenta începutul unui fenomen,
aceste texte timpurii reprezintă sfârşitul unui lung
proces de elaborare a ordinii sociale, cu rădăcini
în perioada culturii Ubaid34. O scriere dezvoltată
(logografică sau pictografică) a fost bine atestată
în Mesopotamia, dar cu peste 1500-1700 ani mai
târziu decât momentul de dezvoltare a culturii
Turdaş.
DificultăŃile de înŃelegere a mesajelor scrise în
aceste proto-scrieri rezidă, în principal, din faptul
că informaŃia reprezentată într-un astfel de sistem
este incompletă. Cei care au folosit astfel de
sisteme de proto-scriere aveau asumat faptul că
cei care citeau mesajul cunoşteau contextul în care
aceasta rezida35. De aici şi greutatea de descifrare
a proto-cuneiformelor.
În acest sens se poate compara amuleta de la
Turdaş cu proto-cuneiformele, care aveau la bază

un sistem pictografic, foarte greu de descifrat
(chiar dacă semnele din Mesopotamia au evoluat
către sisteme avansate de scriere).
Este cert că, la Turdaş-Luncă, avem semne şi o
poveste. Contextul arheologic clar, dar şi găurile
de agăŃare ale amuletei, indică folosirea umană a
obiectului şi un context cronologic timpuriu în
cadrul culturii. Nu suntem siguri asupra mesajului
sau asupra „limbii” folosite.
5. Concluzii
Semnele de pe mica amuletă de la Turdaş pot
reprezenta o legendă sau o poveste cu rol de
protecŃie mistică. Posibil ca rolul textului de pe
tabletă era de protecŃie a grânelor descoperite în
vasele din bordeiul B1 sau, mai simplu, tăbliŃa a
fost pierdută accidental în momentul arderii
bordeiului. Arderea tăbliŃei arată importanŃa
mesajului, care primeşte o protecŃie suplimentară.
Este posibil să nu aflăm niciodată mesajul
real, dar contextul arheologic atestă faptul că la
începutul celui de-al cincilea mileniu cal BC, întrun sat eneolitic situat pe malul Mureşului, cineva
a fost capabil să înŃeleagă un mesaj incizat pe o
tăbliŃă din lut, arsă.

33

XXX 2005, pp. 438- 440.
Potts 1997, p. 236.
35
Damerow 1999, p. 2.
34

25

Brukenthal. Acta Musei, IV. 1, 2009
Sabin Adrian Luca, Cosmin Ioan Suciu, Adrian Luca

BIBLIOGRAFIE / BIBLIOGRAPHY
BÖHNER et al 2006

CRAWFORD 2004
DAMEROW 1999

DRAŞOVEAN 1996
HORVÁTH 2005
LAZAROVICI 2009
LAZAROVICI et al
2006
LUCA 1993
LUCA 2001
LUCA 2006

LUCA 2008

LUCA et al 2004
LUCA et al 2008

MAKKAY 1990
MERLINI 2008

PAUL 1995
POTTS 1997
ROSKA 1941
VIRAG 2008

VLASSA 1976
XXX 2005

U. Böhner, D. Schyle, Near east chronological chart - http://contextdatabase.unikoeln.de/download/radiocarbon_CONTEXT_database_chronology
_2006.pdf, [doi:10.1594/GFZ.CONTEXT.Ed1]
H. E. W. Crawford, Sumer and the Sumerians, Cambridge University Press,
2004.
P. Damerow, The Origins of Writing as a Problem of Historical Epistemology,
Invited lecture at the Symposium: The multiple Origins of Writing: Image,
Symbol and Script, University of Pennsylvania, Center for Ancient Studies,
March 26-27, 1999. http://www.mpiwg-berlin.mpg.de/Preprints/P114.PDF
F. Draşovean, Cultura Vinča (faza C) în Banat, Timişoara 1996.
F. Horváth, Gorzsa. Elızetes Eredmények az Újkıkori Tell 1978 és 1996 Közötti
Feltárásából, in Hétköznapok Vénuszai, Hódmezıvásárhely, 2005, pp. 51-83.
Gh. Lazarovici, Cultura Zau, Unpublished work, 2009.
M. Lazarovici, Gh. Lazarovici, Arhitectura Neoliticului şi Epoca Cuprului din
România, I, Neoliticul, Iaşi, 2006.
S.A. Luca, A new special discovery from Turdaş, în Banatica, 12, (1993, 1), pp.
21-24.
S.A. Luca, Aşezări neolitice pe Valea Mureşului (II). Noi cercetări arheologice
la Turdaş-Luncă. I. Campaniile anilor 1992-1995, Bucureşti, 2001.
S.A. Luca, Aspects of the Neolithic and Eneolithic periods in Transylvania, în
N. Tasić and C. Grozdanov (eds) Homage to Milutin Garašanin, pp. 341-366,
Belgrade, 2006.
S.A. Luca, The Neolithic and Eneolithic periods in Transylvania, în (editor:
Joan Marler) The Danube Script, Neo-eneolithic writing in Southeastern Europe,
Exhibition Cataloque, 2008, pp. 23-38.
S.A. Luca, C. Roman, D. Diaconescu, Cercetări arheologice în Peştera Cauce,
I, Sibiu, 2004.
S.A. Luca, C. Suciu, IPCTE Radiocarbon Data Base, Chronological
radiocarbon data for the Neolithic and Eneolithic in Carpathian-Danube area
(01.08. 2008) - 967 dates only without calibration charts.
http://arheologie.ulbsibiu.ro/radiocarbon/download.htm
J. Makkay, A tartariai leletek, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1990.
M. Merlini, Evidence of the Danube Script in Neighbouring Areas: Serbia,
Bulgaria, Greece, Hungary, and Czech Republic, în (editor: Joan Marler) The
Danube Script- exhibition catalogue, Sebastopol, 2008, pp. 53-60.
I. Paul, Vorgeschichtliche untersuchungen in Siebenbürgen, Alba Iulia, 1995.
D. T. Potts, Mesopotamian Civilization: The Material Foundations, Continuum
International Publishing Group, 1997.
M. Roska, Die Sammlung Zsófia von Torma, Cluj, 1941.
C. Virag, Problematici ale neoliticului din nord-vestul României şi zonele
învecinate, în Studii şi comunicări Satu Mare, XXII, I, 2005, (printed in 2008),
pp. 13-25.
N. Vlassa, Neoliticul Transilvaniei – Studii, articole şi note, Cluj-Napoca, 1976.
XXX, The Human Past, Thames and Hudson Ltd, London, 2005.

26

Brukenthal. Acta Musei, IV. 1, 2009
Amuleta incizată din săpăturile arheologice de la Turdaş
Tabelul 1. IPTCE RADIO- Cultura Turdaş , date radiocarbon36.
Aşezarea
Orăştie-Dealul
Pemilor, punct X2
Orăştie-Dealul
Pemilor, punct X2
Orăştie-Dealul
Pemilor, punct X2
Cauce Cave

LABNR
Deb-5765

BP Eroarea
6070
70

Complexul
B2

Cal BC
5070BC (59.2%) 4880BC

Deb-5762

5825

60

B1

4780BC (68.2%) 4600BC

Deb-5775

5790

55

B2

4710BC (63.2%) 4580BC

GrN-28994 5760

40

Adâncimea de 50 cm faŃă de 4680BC (26.3%) 4630BC
suprafaŃă
4620BC (41.9%) 4550BC

Fig. 7. EvoluŃia pentru: Balcani, Centrul Europei şi Orientul apropiat în intervalul
6000-4600 calBC37.

Anexa 1. Materialul arheologic din B1 /1992 (fără amuleta incizată)

Fig. 8. Ceramică din B1 /1992 Fig. 9. Ceramică din B1 /1992 (LUCA 2001, fig. 13).
(LUCA 2001, fig. 12)

36

Luca et al 2008.
Modificată, după Böhner et alii 2006, prin adăugarea datelor radiocarbon pentru neoliticul din Transilvaniei, aşa cum
sunt prezentate la Luca et alii 2008.
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Fig. 10. Ceramică din B1 /1992 (Luca 2001, fig. 15).

Fig. 11. Ceramică din B1 /1992
(Luca 2001, fig. 17).

Fig. 12. Ceramică din B1/1992
(Luca 2001, fig. 31).
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Fig. 13. Ceramică din B1 /1992 (adaptat după Luca 2001, fig. 30).

Fig. 14. Ceramică din B1 /1992 (Luca 2001, fig. 35).

Figura 15. Unealtă din corn, B1 /1992 (Luca 2001, fig. 2:3).
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DESCOPERIRI ALE CULTURII BADEN ŞI DIN PRIMA EPOCĂ A FIERULUI DE PE
TERITORIUL ACTUAL AL MUNICIPIULUI ARAD

Victor SAVA
sava_vic@yahoo.com
Complexul Muzeal Arad
Eugen D. PĂDUREAN
corneliu_padurean@yahoo.com
Keywords: Arad, Baden Culture, Iron Age.
Abstract: This article's aim is to discuss about a site, discovered on the contemporary range of Arad
municipium, in 1991 by Ecaterina Nan, a school teacher. In the firs part of the study we will examine the
Baden Culture pottsherds and also examining the chronology of other sites from the area. The second part is
dedicate to First Iron Age discoveries, part which will bring into question the sites that belong to this age
from the nearby area.
Cele două secvenŃe cronologice de care ne
ocupăm în acest studiu reprezintă două „pete albe”
pentru valea inferioară a râului Mureş, datorită
nepublicării materialului arheologic existent. Cu
toate că arheologia vest europeană a adoptat noi
viziuni în cercetare, cum ar fi arheologia teoretică,
arheologia peisajului sau arheologia cognitivă,
cercetarea arheologică românească va rămâne încă
tributară unei arheologii pozitiviste atâta timp cât
marea majoritate a descoperirilor au rămas încă
inedite şi zac în depozitele instituŃiilor de
specialitate.
Articolul de faŃă îşi propune analizarea unui lot
ceramic descoperit pe raza actuală a municipiului
Arad, reşedinŃă a judeŃului Arad. În 1991 odată cu
săparea unei fose septice în grădina casei de la
numărul 5, strada Tiberiu, a ieşit la suprafaŃă
materialul arheologic prezentat aici. Cartierul
Bujac, unde este situată strada Tiberiu, se plasează
în zona de vest a municipiului, pe dreapta drumului
spre localitatea Pecica. Ceramica în cauză a fost
donată Complexului Muzeal Arad în două etape,
primul lot, în 1992 de către profesoara Ecaterina
Nan proprietara casei de pe strada Tiberiu, numărul
5, iar în cursul anului 2007 E. D. Pădurean donează
şi el lotul strâns de la faŃa locului.
Cu privire la descoperirile propriu-zise, ele
provin de pe suprafaŃa unui carou de aproximativ
3x2 m şi adânc de 1,90/2 m. Despre stratigrafie nu
se poate preciza mai nimic, cert este faptul că sunt
prezente două orizonturi cronologice, implicit
minim două niveluri stratigrafice. Tot în legătură
cu stratigrafia E. D. Pădurean consemna existenŃa
unui nivel de arsură.

Materialul ceramic analizat reprezintă un lot
restrâns din punct de vedere numeric, 219
fragmente ceramice, dintre care 162 (74%) aparŃin
culturii Baden şi 57 (26%) primei Epoci a Fierului.
Suntem conştienŃi că datorită lotului restrâns şi
faptului că materialul nu provine dintr-o săpătură
arheologică analiza nu poate avea acurateŃea
dorită, totodată pe această cale dorim să dăm un
impuls analizei sistematice a ceramicii finalului
Epocii Cuprului, şi nu numai, tip de cercetare care
în România este minimalizată.
Cultura Baden
Materialul ceramic se prezintă fragmentar
datorită culegerii aleatorii de către descoperitorii
indicaŃi mai sus. Astfel din totalul de 162 de
fragmente de care am dispus 47 (29%) reprezintă
părŃi ale buzei, 102 (63%) părŃi din pântec, 11
(7%) funduri şi doar două (1%) toarte.
În funcŃie de calitatea pastei, arderii şi a
grosimii fragmentului ceramic am împărŃit
materialul analizat în trei categorii: ceramică fină,
semifină şi uzuală1. Prima categorie calitativă,
ceramica fină reprezentată prin 33 (20%)
fragmente este cea mai puŃin numerică, ceramica
semifină 74 (46%) de fragmente este şi cea mai
bine reprezentată categorie, iar ceramica uzuală, 55
(34%) fragmente (Fig. 4).
Degresarea
Analiza a depistat patru tipuri de degresant,
toate având în compoziŃie nisip de diferite
1

Am folosit împărŃirea tripartită propusă de către
Ionescu, Ghergari 2002; Ionescu, Ghergari 2007, p. 437.
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dimensiuni. Cel mai fin degresant îl constituie
nisipul, urmat de boabe de nisip, boabe de nisip
combinate cu cioburi pisate şi boabe mari de nisip.
Am considerat ca nisip granulele sau particulele
cuprinse între 0,0625 şi 2 milimetrii. Degresantul
constituit din boabe de nisip se deosebeşte de nisip
prin faptul că granula este vizibilă cu ochiul liber,
încadrându-se în limita celor doi milimetrii.
Boabele mari de nisip reprezintă particulele mai
mari de 2 milimetrii.
Categoria cea mai uzitată este degresată cu
boabe de nisip, reprezentată prin 68 (42%)
fragmente, urmată la mică distanŃă de boabele mari
de nisip cu 66 (41%) fragmente, 21 (13%) dintre
fragmente sunt degresate cu nisip, iar boabele de
nisip în combinaŃie cu cioburile pisate prin 7 (4%)
fragmente (Fig. 5).
În funcŃie de cele trei categorii ceramice
degresantul este împărŃit astfel: pentru ceramica
fină degresantul este de două tipuri, nisip 20 (61%)
fragmente şi boabe de nisip 13 (39%) fragmente;
ceramica semifină comportă toate tipurile de
degresanŃi, degresarea cu boabe de nisip ocupă
primul loc, 54 (73%) fragmente, urmează
degresantul cu boabe mari de nisip, 14 (19%)
fragmente, boabe de nisip şi cioburi pisate, 5 (7%)
fragmente şi nisip cu 1 (1%) fragment; ceramica
uzuală este degresată în marea ei majoritate cu
boabe mari de nisip, 52 (94%) fragmente, boabe de
nisip şi cioburi pisate 2 (4%) fragmente şi boabele
de nisip 1 (3%) fragment (Fig. 6).
Extrem de vizil şi normal este că cele trei
categorii ceramice fină, semifină şi uzuală, sunt
degresate după cum urmează: ceramica fină este
degresată în principal cu nisip şi mai puŃin cu
boabe de nisip, cea semifină în principal cu boabe
de nisip, iar cea uzuală cu boabe mari de nisip.
Aspectul exterior
Cu privire la tehnicile de tratare a suprafeŃei
exterioare a ceramicii se pot număra patru astfel de
tehnici: netezirea, lustruirea, aplicarea unui slip şi
slip lustruit. Fără a Ńine cont de cele trei categorii
ceramice se observă că slipul este cel mai răspândit
cu 77 (47%) fragmente, urmat de slipul lustruit cu
45 (28%) fragmente, netezirea cu 37 (23%)
fragmente şi lustruirea prin doar 3 (2%) fragmente
(Fig. 8).
Privit în funcŃie de cele trei categorii ceramice
aspectul exterior se prezintă astfel: ceramica fină
este reprezentată de slipul lustruit prin 18 (55%)
fragmente, slip 14 (42%) fragmente, 1 (3%)
fragment este netezit; în cadrul categoriei semifine
slipul se clasează pe primul loc cu 38 (51%)
fragmente, urmează slipul lustruit cu 19 (26%)
fragmente, prin netezire au fost tratate 16 (22%)

fragmente şi doar 1 (1%) lustruit; tot slipul cu 25
(45%) fragmente, reprezintă cea mai răspândită
tehnică şi în cadrul categoriei uzuale, urmată de
netezire cu 20 (36%) fragmente, slipul lustruit
apare cu 8 (15%) fragmente şi lustruirea prin 2
(4%) fragmente (Fig. 9).
Ca şi o primă observaŃie precizăm că slipul sau
slipul lustruit este prezent la toate cele trei
categorii ceramice, dar diferenŃele cantitative sunt
vizibile. Spre exemplul în cadrul categoriei
ceramicii fine slipul lustruit predomină, iar atât la
ceramica semifină, cât şi la cea uzuală predomină
slipul simplu. Ultimele două se diferenŃiază prin
numărul fragmentelor cu slip lustruit.
Arderea
În analizarea acestui factor se deosebesc două
procese diferite. Primul este tipul arderii
reprezentat aici prin cinci categorii ardere
oxidantă, inoxidantă sau reductantă, oxidantă
incomplet, reductană incomplet şi ardere
secundară. Aceste caracteristici sunt date de
diversele metode de ardere la care au fost supuse
recipientele în timpul sau după ardere. Cel de-al
doilea factor este calitatea arderii care poate fi
bună, mediocră sau slabă. Calitatea arderii este
direct influenŃată de o serie de factori precum
compoziŃia pastei, tehnicile de confecŃionare sau
temperatura de ardere2.
Tipul arderii
Ca şi privire generală cele mai multe
fragmente ceramice sunt arse reductant 75 (46%)
fragmente, arderea oxidantă este reprezentată prin
58 (36%) fragmente, cea reductantă neuniform prin
16 (10%), iar cea oxidantă neuniform prin 13 (8%)
fragmente (Fig. 11).
Luată pe categorii ceramice se prezintă astfel:
pentru caramica fină 12 (37%) fragmente sunt arse
oxidant, 11 (33%) arse reductant, 7 (21%)
reductant neuniform şi 3 (9%) oxidant neuniform;
pentru cea semifină 40 (54%) sunt arse reductant,
23 (31%) oxidant, 8 (11%) oxidant neuniform şi 3
(4%) reductant neuniform; pentru cea uzuală 24
(43%) sunt arse reductant, 23 (42%) oxidant, 6
(11%) reductant neuniform şi 2 (4%) oxidant
neuniform (Fig. 12).
Tipul de ardere al majorităŃii ceramicii fine
este oxidantă, pentru cea semifină rezultatele sunt
oarecum mai concludente, existând o mare
diferenŃă între cele arse reductant şi restul tipurilor.
Ultima categorie cea uzuală păstrează aproximativ
aceleaşi proporŃii între arderea oxidantă şi cea
reductantă, balanŃa înclinând sensibil înspre ultima.

2
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numitele „vase comune”4, cu 9 (17%) recipiente,
urmate de castroane, cu 6 (11%) recipiente, vase
amforoidale, cu 4 (8%), vasele în formă de „sticle”
cu 2 (4%) exemplare, căniŃele, vasele „lighean”,
ceştile, vasele pentru agăŃat şi lingurile sunt
reprezentate printr-un singur exemplar, acestea din
urmă însumează un procentaj de 11% (Fig. 2).
În cadrul categoriei de ceramică fină se găsesc
cele mai numeroase fragmente de străchini.
Acestea aparŃin primelor patru subtipuri (IIIa, b, c, d).
Subtipul IIIa se referă la străchinile cu două
despărŃituri şi cu marginea curbată spre interior,
fragmentele ce se păstrează (Pl. VI/7, 9) aparŃin
peretelui despărŃitor dintre cele două părŃi.
Strachina joasă cu corp uşor marcat şi partea
superioară înaltă şi curbată, IIIb, este prezentă întrun singur exemplar (Pl. IV/11). La tipul IIIc,
strachina cu profil în „S” prelung, s-a putut încadra
un singur fragment (Pl. V/7). Cele mai numeroase
străchini aparŃin tipului IIId prezente prin 4
exemplare (Pl. II/1; II/4; IV/4; IV/6), primele două
de dimensiuni mai mari. Au mai putut fi atribuite
străchinilor încă trei fragmente (Pl. VII/4, 9, 20).
Castroanele cu gură uşor evazată sau dreaptă şi
pântec tronconic se găsesc în trei exemplare (Pl.
III/6; IV/3; VI/3). Tipul XI, vas în form de „sticlă”
cu gât scurt strâmt şi corp pântecos, este prezent în
două rânduri (Pl. IV/1; V/6). Fragmentul de la Pl.
VI/1 probabil ilustrează o căniŃă caracteristică
tipului II.
Ca şi în cazul ornamentelor ceramica semifină
este ilustrată prin gama cea mai largă de forme. În
continuare străchinile sunt cele mai răspândite.
Marea lor majoritate nu pot fi catalogate pe
subtipuri (Pl. III/2; III/4; V/2, 3; VII/1,7, 8, 10).
Fragmentele recipientelor de la Pl. V/10 şi VI/8 ar
putea proveni de la străchini de tipul IIIa. Vasele de
uz comun (Pl. II/7) şi castroanele (Pl. VII/2; IX/1)
sunt slab reprezentate. Fragmentul de la Pl. II/5
poate fi un castron de mari dimensiuni, ori un vas
în formă de „lighean” cu pereŃii tronconici, tipul
XII. Forme regăsite într-un singur exemplar sunt
un vas de agăŃat ? (Pl. VI/6), tipul VII, o ceaşcă
(Pl. VII/9), tipul I, un vas amforoidal (Pl. VII/16),
tipul IV şi un fragment de lingură (Pl. V/5).
Pentru ceramica uzuală vasele de uz comun
reprezintă categoria cea mai răspândită (Pl. II/2;
III/7; VII/6), străchinile sunt şi ele destul de
consistente ca număr (Pl. II/3, 6). Vasele
amforoidale sunt păstrate extrem de fragmentar
(Pl. VII/18, 18, 21), iar castroanele (IV/2) şi vasele

Calitatea arderii
ÎmpărŃirea calităŃii arderii în trei categorii este
o consecinŃă directă a faptului că lotul analizat este
restrâns, dacă s-ar fi recurs la o clasificare detailată
rezultatele ar fi fost compromise. Marea majoritate
a ceramicii este arsă bine 118 (73%) fragmente,
ardere mediocră este reprezentată prin 41 (25%)
fragmente, iar arderea slabă prin 3 (2%) fragmente
(Fig. 14).
Ceramica fină este într-o majoritate
covârşitoare arsă bine 31 (94%) fragmente şi doar
2 (6%) fragmente reprezintă o ardere mediocră;
ceramica semifină prezintă şi ea un procent destul
de favorabil arderii bune, 54 (73%) fragmente şi
doar 20 (27%) arse mediocru, arderea bună a
ceramicii uzuale este reprezentată prin 33 (60%)
fragmente, arderea mediocră prin 19 (35%)
fragmente şi arderea slabă prin 3 (5%) (Fig. 15).
Din punct de vedere calitativ al arderii se
observă o diferenŃă destul de mare între cele trei
categorii ceramice, cu toate că în cadrul tutoror
predomină arderea de bună calitate diferenŃa se
observă la procentaj şi la raportul dintre arderea
bună şi cea mediocră.
Ceramica fină este caracterizată printr-un
degresant care este de cele mai multe ori format
din nisip, ca şi aspect exterior se preferă slipul
lustruit, arderea înclină uşor înspre cea oxidantă, în
cele mai multe cazuri arderea este de bună calitate.
La ceramica semifină degresantul constă, în
majoritatea cazurilor, în boabe de nisip, pentru
aspectul exterior este folosit de cele mai multe ori
slipul, dar se foloseşte şi slipul lustruit într-un
procent destul de ridicat, este folosită cu precădere
arderea reductantă şi la această categorie arderea
este de bună calitate. Ceramica uzuală are în
compoziŃie degresant, aproape exclusiv, format din
boabe mari de nisip, pentru aspectul exterior se
preferă slipul dar şi netezirea, este folosită în egală
măsură atât arderea oxidantă cât şi reductantă,
predomină arderea de bună calitate, dar există un
un procent ridicat de ceramică de o calitate
mediocră.
Formele
La încadrarea tipologică a recipientelor am
folosit înserierea lui Roman realizată pe baza
lotului de materiale de la Pişcolt „Nisipărie”3. În
cadrul studiului nostru străchinile sunt cele mai
răspândite tipuri de recipiente, ele sunt
reprezentate prin 25 (49%) de exemplare,
următorul tip din punct de vedere statistic, sunt aşa

4

3

Trebuie menŃionat că nici acastă categorie de
recipiente şi nici castroanele nu au intrat în cadrul
tipologiei de la Pişcolt „Nisipărie”.

Roman, Németi 1978, p. 28-30.
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de tip „sticlă” (V/6) sunt ilustrate printr-un singur
exemplar.
După cum s-a putut observa străchinile sunt
foarte răspândite la ceramica fină şi semifină. Atât
vasele amforoidale, cât şi vasele de uz comun se
regăsesc, exclusiv, în cadrul ceramicii semifine şi
uzuale, cu precădere în cadrul ultimei categorii.
Castroanele, destul de slab reprezentate, se
regăsesc în cadrul tuturor categoriilor ceramice.
Pentru celelalte forme nu se fot face aprecieri cu
privire la repartiŃia pe categorii deoarece le
regăsim în exemplare reduse ca număr.
Ornamentarea
O bună parte a fragmentelor ceramice sunt
neornamentate (61%), dar acest fapt nu reprezintă
o realitate necesară, marja de eroare a unor astfel
de statistici scade proporŃional cu cât numărul
lotului este mai mare. Se poate preciza că inciziile
circulare (Pl. IV/3; V/2) sunt cele mai răspândite,
urmate de inciziile dispuse în reŃea (Pl. II/2; IV/7),
combinaŃiile dintre inciziile circulare şi cele liniare
(Pl. V/3; VII/4). Canelurile înguste (VII/3, 15) şi
toartele buton (Pl. VI/4-5) au o frecvenŃă redusă,
iar crestele (Pl. VII/24), toartele tubulare orizontale
(Pl. VII/25), ori verticale (Pl. VI/6), precum şi cele
ornamentate pe interiorul buzei cu incizii circulare
(Pl. II/1) reprezintă categorii ornamentale cu o
singură apariŃie. O categorie extrem de răspândită
sunt alveolele (Pl. II/2) sau inciziile (Pl. V/3)
dispuse pe buză (Fig. 3).
Mai jos vom încerca să corelaŃionăm
ornamentarea cu categoriile ceramice. Cantitatea
cea mai mare de ceramică aparŃine categoriei
semifine, caz similar cu numărul tipurilor de
ornamente. Este normal ca această categorie să fie
cea mai răspândită, din diverse considerente cum
ar fi tehnologia de producŃie, efortul, „costul” etc.
Inciziile circulare sunt ornamentele cele mai
răspândite, în special la ceramica semifină şi fină,
la cea uzuală prezenŃa lor este extrem de redusă.
Inciziile dispuse în reŃea sunt specifice, cu
precădere, pentru ceramica uzuală, mai puŃin la cea
semifină şi deloc la cea fină. Inciziile dispuse pe
buză sunt răspândite aproape în exclusivitate la
ceramica fină, cu doar un exemplar prezent la cea
semifină. În schimb ornamentarea cu alveole pe
buze, reprezintă o categorie restrânsă, regăsindu-se
câte un exemplar la fiecare categorie. CombinaŃia
dintre inciziile circulare şi cele verticale este
prezentă doar la ceramica fină şi semifină.
Butonul-toartă este specific pentru ceramica
semifină, la fel ca şi combinaŃia dintre inciziile
circulare şi caneluri pe interiorul buzei, crestele şi
tuburile orizontale sau verticale. În schimb
canelurile înguste sunt prezente doar la ceramica

semifină şi uzuală, iar brâul crestat doar la cea
uzuală.
Prin această combinare a tipului de ceramică
cu ornamentul se obŃin o serie de rezultate destul
de interesante, prin care se pot stabili anumite
patern-uri. Desigur, pentru ca aceste rezultate să fie
valide trebuie confirmate şi prin alte analize
statistice de acest tip.
Încadrarea cronologică şi culturală
Cultura Baden din Câmpia de Vest a României
reprezintă o etapă cronologică extrem de slab
cercetată, în principal, datorită nepublicării
materialului arheologic5. Siturile reprezentative
sunt cele din nordul ariei mai sus menŃionată, cum
ar fi Pişcolt „Nisipărie” (judeŃul Satu Mare)6,
siturile de la Ciumeşti (judeŃul Satu Mare)7, Girişul
de Criş „Râturi” (judeŃul Bihor)8 sau Unimăt
„Dâlboci” (judeŃul Satu Mare)9.
Aşezarea de la Arad „Strada Tiberiu, nr. 5” se
situează la limita nordică a Banatului, zonă unde se
regăsesc o serie de descoperiri survenite de-a
lungul timpului. În această categorie se încadrează
descoperirea de la Arad „Aradu Nou-Grădina
C.A.P.”10, unde arheologul arădean E. Dörner a
descoperit prin cercetări de suprafaŃă câteva
fragmente ceramice specifice culturii Baden.
PuŃinele fragmente aparŃin probabil etapei vechi a
culturii orizontului Tekovský-Hrádok/Fonyod/faza
B.

5

Pentru judeŃul Arad acest lucru este o realitate
evidentă, două dintre cele mai importante şi bine
cercetate situri, Sâmpetru German „Fântâna Vacilor” şi
Cladova „Dealul Carierei”, au rămas nepublicate.
6
Roman 1976, p. 84; Roman– Németi 1978, p. 14-15,
22, pl. 21/13, 14; 23/6-11; 24-42; Németi 1979, p. 527,
529, 534; Németi 1996, p. 89.
7
Pentru „Bostănărie” vezi: Zirra 1968, nota 2; Roman–
Németi 1978, p. 15, pl. 11/4-6; pentru „Grajdurile
C.A.P.” vezi: Zirra 1968, p. 1, 3, nota 2, 4; Kacsó 1969,
p. 54; Roman–Nemeti 1978, p. 15-17, pl. 11/7-16; 1214; 15/1; 16/1a-b; Németi 1999, p. 50; pentru „Păşunea
Fântânii” vezi: Roman–Németi 1978, p. 17, pl. 10; 11/13; 19/4.
8
Dumitraşcu 1967a, p. 73-74; Dumitraşcu 1968, p. 257264; Dumitraşcu–Tăutu 1968, p. 12; Dumitraşcu 1974,
p. 36-37; Roman 1976, p. 51, 82; Roman–Németi 1978,
p. 13-14, 22, 23, pl. 57/7-13; 58-59; 69/4-12; 70-71;
72/1-3, 5; Dumitraşcu 1986, p. 693; Crisan 1988, p.
341; Ciugudean 2000, p. 10, 72.
9
Dumitraşcu 1969, p. 41-45; Roman 1976, p. 86;
Roman–Németi 1978, p. 18, 22, pl. 60; 61; 64-68; 69/13; Kalmar 1983, p. 62; Németi 1999, p. 17; Ciugudean
2000, p. 53, 84.
10
Roman 1976a, p. 31, pl. 3/1-2; Roman–Németi 1978,
p. 12, pl. 4/9-10; Luca 2006, p. 25.
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De-alungul anilor aşezarea multistratificată de
la Arad „Aradul Nou-Trei Insule (BufniŃ)”11 a fost
cercetată printr-o serie de periegheze12. Pe lângă
numeroasele descoperiri de Epoca Bronzului şi de
secol II-IV d.Hr. au fost identificate şi câteva
fragmente ceramice specifice culturii Baden, din
nefericire nu se pot face alte precizări legate de
acest lot ceramic deoarece nu l-am găsit în
depozitul Complexului Muzeal Arad.
Tot în perimetrul municipiului Arad acelaşi E.
Dörner în timpul unei cercetări de suprafaŃă a
descoperit un fragment de strachină specific
culturii Cernavodă III-Boleráz13. Cu toate că nu se
precizează locul exact al descoperirii, precizânduse doar „cartierul Gai”14, putem presupune că este
vorba de „Gai I/Nisipărie”. În 2008 E. D. Pădurean
doneză Complexului Muzeal Arad câteva
fragmente ceramice caracteristice culturii Baden
descoperite în acelaşi punct15, materialul Baden
identificat în acest punct poate fi încadrat în etapa
Červený Hrádok.
Materialul de la Sânpetru German „Malul
Înalt”16 aparŃine unui orizont cronologic timpuriu,
probabil Cernavodă III-Boleráz sau „o altă casetă
tipologică şi mai arhaică (eventual la orizont
Herculane-Cheile Turzii)”17. Situl de la Bodrogul
Nou „Pădure”18, aflat şi el la mică distanŃă de Arad
a fost descoperit în 1966 de către Máté Gyula, situl
este probabil cel mai apropiat din punct de vedere
cronologic cu cel analizat de noi, deci sfârşitul
fazei Červený Hrádok19, cu toate că unul din
fragmentele ceramice are o tentă extrem de
arhaică20. Despre Cicir „Balastiera”21 nu avem

informaŃii asupra datării precise, iar situl de la
Zădăreni „La Vii” 22 este ilustrat prin două
fragmente ceramice, în acest sens orice încercare
de abordare a cronologiei este sortită eşecului.
Ultima etapă de dezvoltare a culturii Baden este
exprimată prin abundentul material ceramic de la
Sânpetru German „Fântâna Vacilor” 23 sau Cladova
„Dealul Carierei”24.
Dintre toate punctele menŃionate mai sus doar
aşezarea de la Sânpetru German „Fântâna Vacilor”
şi Cladova „Dealul Carierei” au fost cercetată prin
săpături arheologice sistematice, celelalte au fost
identificate prin cercetări de suprafaŃă sau
descoperiri efectuate de către amatori. Analiza de
ansamblu a întregii culturii Baden de pe teritoriul
actual al România are de suferit datorită lipsei
cercetării sistematice a obiectivelor sau lipsa
publicării siturilor cercetate până în prezent25.
Analizând materialul de pe „Strada Tiberiu”,
constatăm prezenŃa unei străchini ornamentată pe
interiorul buzei cu caneluri (Pl. VII/23) şi la
exterior cu incizii circulare denotă o tradiŃie ce se
manifestă în special în faza Fonyód, analogii
pentru aceasta sunt la Ciumeşti „IVb”26 sau Văşad
„Terenul łiganilor”27. Un alt element timpuriu îl
reprezintă creasta dispusă pe buză (Pl. VII/24),
acesta reprezintă un element asociat cu faza
Fonyód28. Unul dintre cele mai sigure elemente de
datare de care dispunem este strachina cu două
despărŃituri, tip de strachină ce în faza Červený
Hrádok apare sporadic, exemple în acest sens ar fi
Girişul de Criş „Râturi”29, Ciumeşti „Grajdurile
C.A.P. (III)”30 sau Unimăt „Dâlboci”31, odată cu
următoarea fază, Nevidzany, numărul lor creşte
considerabil.
Constatăm astfel existenŃa elemetelor timpurii,
dar şi mai târzii precum strachina cu două

11

Barbu et alii 1998, p. 37; Luca 2006, p. 25.
Roman, Németi 1978, p. 12; cercetari de teren,
efectuate de către E. D. Pădurean (1970); P. Hurezan, P.
Hügel (1998).
13
Roman 1976a, p. 31, pl. 1/6; Roman, Németi 1978, p.
12, pl. 3/1; Németi 2001, p. 299.
14
Gai este denumirea unui caritier al Aradului, situat în
zona Nord-Vestică a municipiului.
15
Fragmentele ceramice au făcut parte din colecŃia
avocatului Gh. Miloi, după moartea acestuia o parte a
colecŃiei a ajuns în posesia lui E. D. Pădurean.
16
Roman– Németi 1978, p. 12, pl. 9/2-7; Kalmar–
Oprinescu 1986, p. 200, 203; Barbu et alii 1998, p. 111;
Luca 2005, p. 230.
17
Roman–Németi 1978, p. 36.
18
Roman 1976, p. 51, 80; Roman 1976a, p. 32, pl. 4/59; Roman–Németi 1978, p. 12, pl. 4/1-5; Kalmar–
Oprinescu 1986, p. 201; Barbu et alii 1998, p. 45, Luca
2005, p. 44.
19
Roman–Németi 1978, p. 41.
20
Roman–Németi 1978, Pl. 4/5.
21
Pădurean 1973, p. 399; Pădurean 1985, p. 31; Barbu
et alii 1998, p. 53.
12

22

Roman 1976, p. 86; Roman 1976a, p. 32; Roman–
Németi 1978, p. 12, pl. 4/11- 12; Kalmar–Oprinescu
1986, p. 201; Barbu et alii 1998, p. 138; Luca 2005, p.
276.
23
Dörner 1970, p. 455, fig. 10/5; Roman 1976a, p. 32,
pl. 5/5-7; Roman–Németi 1978, p. 12, pl. 2/1-10, 3/620; Kalmar–Oprinescu 1986, p. 201, 203; Barbu et alii
1998, p. 111; Luca 2005, p. 230.
24
BoroneanŃ 1978, p. 141, pl. 6/2; BoroneanŃ et alii
1983, p. 20; Barbu et alii 1998, p. 55; Ciugudean 2000,
p. 68; Hügel et alii 2004, p. 97, 99.
25
Sava 2008.
26
Roman–Németi 1978, Pl. 10/1a-b.
27
Roman–Németi 1978, Pl. 22/9.
28
Nevizánsky 1999, Pl. 4/3.
29
Roman–Németi 1978, Pl. 57/9.
30
Roman–Németi 1978, Pl. 14/8a-b.
31
Roman–Németi 1978, Pl. 64/15.
35

Brukenthal. Acta Musei, IV. 1, 2009
Victor Sava, Eugen D. Pădurean

despărŃituri. „Caracterul arhaic pe care-l reflecă o
parte a materialului nu e o dovadă de vechime,
dacă e asociat cu elemente noi. Nu trebuie aşadar,
învechită data de apariŃie a elementelor mai noi pe
baza arhaismului celorlalte elemente, ci întinerită
data elementelor arhaice până la nivelul
elementelor mai noi”32.
PrezenŃa unor forme precum strachina cu două
despărŃituri, dar şi lipsa toartelor cu capete crestate
şi apucătorilor cu capete discoidale specifice
pentru etapa Nevidzany susŃine apartenenŃa sitului
de la Arad „Strada Tiberiu, nr. 5” la faza Červený
Hrádok.

Repertoriul descoperirilor de pe raza acutuală
a municipiului Arad
În cartierul Bujac au mai fost semnalate trei
descoperiri care să dateze din prima Epocă a
Fierului. CetăŃeanul Vörös Andrei a donat
Complexului Muzeal Arad în 1968 fragmente
ceramice găsite în timpul săpării unei gropi în
grădina casei sale situată pe strada Progresului, nr.
3433. CetăŃeanul mai sus menŃionat a mai precizat
că tot din aceeaşi groapă a apărut foarte multă
cenuşă şi urme de la o vartă. Pe strada Ghioceilor
nr. 75 la o adâncime de – 2,5/3 m s-au găsit alte
fragmente ceramice, care în opinia lui Dörner ar
aparŃine tot primei Epoci a Fierului34. Descoperirea
de pe strada Progresului se află la o distanŃă de
aproximativ 400/450 m de strada Tiberiu, iar cea
de pe strada Ghioceilor la 500/600 m. Tot în
cartierul Bujac este localizat un alt sit de unde au
fost recuperate artefacte ce aparŃin acestui orizont
cronologic, este vorba de fragmente ceramice,
greutăŃi conice din lut şi un fragment de figurină
zoomorfă, toate acestea provin în urma unor
cercetări de teren efectuate în zona numită
„Silvaş”35. Artefactele se păstrează în colecŃia
Complexului Muzeal Arad (Nr. Inv. 12692-12710).
După cum am precizat36 materialul arheologic de
pe străzile Progresului şi Ghioceilor nu au fost
găsit, astfel că nu se pot face însemnări asupra lor,
în schimb situl de la Bujac „Silvaş” aparŃine unui
orizont timpuriu al culturii Gornea-Kalakača,
datorită existenŃei ceramicii canelate de factură
Gáva.
Mai la nord de cartierul Bujac în fosta
localitate Gai actualmente înglobată în municipiul

Prima Epocă a Fierului
Având în vedere faptul că materialul ceramic
de care am dispus în analiza statistică este redus,
orice fel de încercare de a creea o bază de date
pertinentă este sortită eşecului de la bun început. În
graficele ilustrate (Fig. 3-5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16)
pe lângă procentajul ceramicii Baden am adăugat
şi cele ale primei epoci a fierului, dar fără nici o
pretenŃie că analiza ar reprezenta un adevăr absolut
datorită motivului expus mai sus. Pentru a uşura
expunerea vom proceda prin împărŃirea ceramicii
în trei categorii folosind aceleaşi criterii şi
categorii.
Ceramica fină este reprezentată prin 2 (4%)
fragmente ceramice, pasta acestora este degresată
cu nisip, ca şi aspect exterior se foloseşte slipul,
arderea este atât oxidantă cât şi reductantă, ardere
de bună calitate. Ceramica semifină se regăseşte în
23 (40%) de fragmente. Ca şi degresant sunt
folosite în majoritatea cazurilor boabele de nisip,
slipul este mai des folosit decât celelalte categorii,
arderea este oxidantă incomplet, de cele mai multe
ori de bună calitate. Ceramica uzuală este cea mai
răspândită şi o regăsim în 33 (56%) de fragmente.
De obicei pasta este degresată cu boabe mari de
nisip, netezirea este folosită mai degrabă decât
slipul, arderea oxidantă este cea mai răspândită, de
cele mai multe ori arderea este de bună calitate, dar
este prezent un procent însemnat şi de ardere
mediocră şi slabă.
Având în vedere că lotul ceramic cules de pe
„Strada Împărat Tiberiu, nr. 5”, este restrâns,
încadrarea cronologică şi culturală are de suferit.
Singurul element de datare, aproximativă, este
aspectul unor fragmente ceramice negre la exterior
şi roşii la interior. Pe baza acestei ceramici nivelul
din prima epocă a fierului se încadrează cronologic
HaA2/B, iar cultural orizontului Gáva.

32

33

Pentru această descoperire, dar şi pentru altele am
consultat documentaŃia răposatului arheolog arădean E.
Dörner care a încercat creerea unui repertoriu
arheologic al judeŃului Arad, după cum bine se ştie
lucrarea nu a văzut lumina tiparului decât după moartea
sa, colegiul de editare fiind altul. În această situaŃie o
serie de informaŃii cuprinse în fişele sale au fost omise.
Pe lângă această documentaŃie am folosit şi puŃinele
informaŃii regăsite în registrul inventar al Complexului
Muzeal Arad.
34
Din nefericire cele două loturi ceramice nu au putut fi
localizate în Depozitul de Arheologie şi Istorie Veche al
Complexului Muzeal Arad.
35
Dörner 1970, p. 449; în acest sens dispunem şi de o
adresă din 1954 a Muzeului Arad către Sfatul Popular al
Regiunii Arad, SecŃiunea Agricolă, prin care se solicita
sprijinul G.A.C-ului din Bujac în vederea efectuării
unor săpături de salvare; nu ştim dacă materialul
arheologic din depozitul muzeului arădean provine din
descoperiri întâmplătoare sau din sondajele mai sus
amintite.
36
Vezi nota 35.

Roman–Németi 1978, p. 40.
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Arad, arheologi sau diverşi entuziaşti au localizat o
serie de obiective din epoca discutată aici. M. Rusu
aminteşte morminte plane de incineraŃie37 fără a
preciza nici o localizare exactă, dar este probabil
vorba de zona nisipăriei. Obiectivul de la „Gai
I/Gropile de nisip/Nisipărie”38 a fost cercetat prin
săpături sau cercetări de teren de mai mulŃi
arheologi începând cu 1899. Atunci L. Dömötör
întreprinde o săpătură asupra căreia nu dispunem
de date concrete. Tot aici câŃiva ani mai târziu,
1909, numismatul J. Ferenc în calitate de delegat al
muzeului din Arad a întreprins săpături, din
nefericire şi acestea rămânând inedite. În 1911 J.
Zaray sondează acelaşi sit rezultatele rămânând şi
de această dată necunoscute39. În 1954 arheologul
E. Dörner, colecŃionarul Gh. Miloi şi F. Baranyai
întreprind un sondaj la „Gropile de nisip”40, piesele
sunt păstrate în colecŃia Complexului Muzeal Arad
(Nr. Inv. 12591-12691). N. Kiss recuperează în
decursul anilor 1960 şi 1961 din cariera de nisip
numeroase fragmente ceramice (Complexul
Muzeal Arad, Nr. Inv. 13611-13638, 1377041). Tot
Dörner şi Kiss, dar de această dată împreună cu
elevii Şcolii Medii nr. 3 întreprind „cercetări”42 în
acelaşi loc un an mai târziu 1962, rezultatele
rămânând inedite, singurele informaŃii se păstrează
în registrul inventar, se pare că aceştia au dezvelit
un mormânt din prima epocă a fierului şi unul
celtic (Complexul Muzeal Arad, Nr. Inv. 1385113858). În urma atâtor cercetări la care a fost supus
situl noustru Complexul Muzeal Arad beneficiază
de un număr însemnat de artefacte. Pe baza
fragmentelor ceramice situl de la Arad „Gai
I/Gropile de nisip/Nisipărie” aparŃine orizontului
cronologic Ha A1/A2.
În registrul inventar al Complexului Muzeal
Arad (Nr. Inv. 15742-15749) au fost înregistrate în
1976 o serie de fragmente ceramice culese de pe

suprafaŃa actulalului aeroport de către colecŃionarul
N. Kugelman. Încadrarea cronologică a acesui sit
este dificilă datorită puŃinelor fragmente ceramice
de care dispunem, toate sunt arse oxidant, au
culoarea roşie, unul dintre fragmentele de strachină
are buza ornamentată cu caneluri de tipul
străchinilor de tip Gáva, posibil ca ceramica să
aparŃină unei faze finale a culturii Gáva.
Într-o carieră de pietriş de la marginea de nord
a oraşului (probabil gropile de lângă fabrica de
cărămidă, actualmente cartierul Pârneava) s-au
găsit, în 1896, 5 butoni de bronz, un pandantiv
semilunar, o brăŃară cu capetele încălecate,
fragmente de plăci ornamentale, fragmente de
cuŃite, un vas de lut negru şi două cranii de om,
toate databile în prima epocă a fierului43.
Spre capătul de sud-est al cartierului Micălaca,
pe platoul numit „DeluŃ”, pe fostul teritoriu al
G.A.C.-ului au fost culese, în 1965 şi 1976, de
către E. Dörner, mai multe fragmente ceramice
specifice culturii Gáva44. Materialul se păstrează în
colecŃia Complexului Muzeal Arad (Nr. Inv.
15758-15764). Lângă noua uzină de apă a aceluiaş
cartier, se află un tell, după suprafaŃa acestuia E. D.
Pădurean a cules, în 1987, o serie de fragmente
ceramice45, materialul arheologic a fost donat în
1987, lui Gh. Lazarovici.
În Cimitirul Ortodox şi Catolic situat aproape
de ieşirea din oraş spre Timişoara (cartierul Aradul
Nou), pe partea dreaptă a şoselei, au fost
întreprinse de către E. Dörner şi E. Ivanof, în 1976,
săpături arheologice. Printre descoperirile de
secolul II-III d.Hr. a apărut şi ceramică GorneaKalakača (Complexul Muzeal Arad, Nr. Inv.
15999-16006, 16016-16020, 16026-16034). La
intersecŃia străzilor Calea Timişorii (fostă K.
Marx) şi A. Ipătescu s-au descoperit întâmplător,
în anul 1970, fragmente ceramice din prima epocă
a fierului, altele din sec. IV d.Hr. şi sec. XI – XIII
d.Hr.46
În cartierul Grădişte, pe strada Voievod Moga,
cu ocazia unor lucrări edilitare, desfăşurate în
1978, au apărut câteva fragmente ceramice47. O
altă descoperire ne-a fost semnalată de către E.D.
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Rusu 1962, p. 350.
Aici au fost identificate locuiri din Epoca Bronzului şi
până în perioada migraŃiilor, vezi bibliografia din Barbu
et alii 1998, p. 40, pct. 6e.
39
În registrul inventar al Complexului Muzeal Arad au
fost înregistrate artefacte (Nr. Inv. 1138-1155), care ar
proveni din săpăturile de la Arad-Gai din 1912. Este
vorba de o greşală, mai mult ca probabil materialele
menŃionate provin din sapaturile efectuate în 1911 sau
1913.
40
Nu se poate preciza exact locul săpăturii, probabil e
vorba despre aceeaşi zonă cu cea unde Dömötör, Ferenc
şi Zarai au săpat.
41
Sub acest număr de inventar au fost înregistrate 22 de
fragmente ceramice, o ceaşcă şi o greutate de lut.
42
Nu se precizează tipul de cercetare, dar mai mult ca
probabil e vorba de un sondaj.
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Barbu et alii 1998, p. 35.
În acelaşi punct au mai fost descoperite artefacte din a
Doua Epocă a Fierului.
45
Pe lângă materialul din Prima Epocă a Fierului au mai
fost culese fragmente ceramice ale culturii Tiszapolgár,
grupului Corneşti-Crvenka, secolele III – IV d.Hr. şi
XVI – XVIII d.Hr.
46
Pădurean 1985, p. 28; Gumă 1993, p. 283, nr. 3.
47
Pe lângă acestea au mai apărut urme de locuire
neolitice şi din secolele II-IV d.Hr.; vezi Pădurean 1985,
p. 29; Pădurean 1988, p. 509.
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faza Ha B150. Tot atunci E. Dörner consemna că în
profilul unei secŃiuni săpate de către muncitori a
observant câteva gropi de aproximativ 1,35/1,50 m
adâncime din care a scos fragmente ceramice,
oase, chirpici şi zgură. Cu un an înaite de
descoperirea depozitului şi a materialelor mai sus
menŃionate au fost recoltate din aceeaşi locaŃie un
alt lot ceramic, artefactele se păstrează în colecŃia
Complexului Muzeal Arad (Nr. Inv. 14443-14470).
Odată cu reîndiguirea albiei râului Mureş,
survenită în 1975, la aproximativ 100 m N-E de
Complexul Muzeal Arad E. D. Pădurean a salvat
câteva fragmente cermaice. Sunt menŃionate
fragmente ceramice din prima Epocă a Fierului şi
pe locul actualului hotel Parc, artefactele au fiind
descoperite odată cu săparea fundaŃiei imobilului,
între anii 1974-1976. Ceramica se păstrează în
colecŃia lui Complexului Muzeal Arad51. Pe
bulevardul RevoluŃiei în faŃa fostei Cofetării a
Tineretului, la săparea unui şanŃ E. Dörner a
recuperat fragmente ceramice (Complexul Muzeal
Arad, Nr. Inv. 15738-15740).
La săparea în 1981 a unor şanŃuri în vederea
construcŃiilor edilitare, în PiaŃa Avram, E. D.
Pădurean a recuperat mai multe fragmente
ceramice şi chirpici, din nivelul de cultură al
primei Epoci a Fierului, care se găsea la o
adâncime de 2,5 m52. Materialul arheologic a fost
donat în 1987, lui Gh. Lazarovici.
Cu ocazia excavării unui şanŃ (1995) au fost
descoperite pe B-dul RevoluŃiei, în dreptul
imobilului cu nr. 85, la adâncimea de 2,7 m
dărămăturile unei locuinŃe cu pereŃi de chirpic. Sub
stratul de chirpic şi cărbune se afla un schelet de
copil precum şi o tibie de adult53. Artefactele sunt
păstrate în colecŃia Complexului Muzeal Arad.
Din zona intersecŃiei strazii Cicio-Pop cu PiaŃa
Catedralei E. D. Pădurean a salvat câteva
fragmente ceramice. Ceramica a fost recuperată în
1999 în urma unor lucrări edilitare, de la o
adâncime de aproximativ – 0,70 m. În 2009 piesele
au fost donate Complexului Muzeal Arad.
În 1998 cu ocazia efectuării expertizei
arheologice asupra Casei Hirschl (Teatrul Vechi),
de pe str. Gh. Lazăr nr. 1 - 3, a fost identificat un
nivel de locuire din prima Epocă a Fierului la 2,80

Pădurean, care în 2004 a recuperat câteva
fragmente ceramice din zona autogării vechi, la
intersecŃia străzii 6 Vânători cu Aurel Vlaicu. Este
posibil ca fragmentele, toate atipice, doar unul
dintre ele este negru la exterior, roşu la interior, să
aparŃine orizontului HaB2-3.
Unul dintre cele mai interesante puncte
arheologice ale municipiului Arad îl constituie,
zona central-sudică a oraşului, unde au fost
identificate începând cu a doua jumătate a
secolului XX o serie de descoperiri care aparŃin din
punct de vedere cronologic primei Epoci a
Fierului. Primele materiale arheologice databile în
acest orizont cronologic au apărut în urma unei
săpături de salvare efectuate de către E. Dörner şi
N. Kiss în cursul anului 1955 în vederea instalării
unei cisterne cu motorină, care avea să fie
amplasată în apropierea bustului lui P. Pipoş situat
lângă Palatul Cultural. Singurele informaŃii ce
privesc acest sondaj le-am găsit în registrul
inventar al muzeului arădean (Nr. Inv. 1292112975).
În 1957 au fost donate fragmente ceramice
scoase dintr-o groapă excavată în curtea Spitalului
Unificat (fosta str. 6 Martie, actuala St. Cicio-Pop).
Mergând la faŃa locului E. Dörner a întocmit un
profil al peretelui sudic, totodată constatata faptul
că descoperirile provin dintr-un strat de cultură
gros de 0,50 m (situate între adâncimile de 2,10 –
2,60 m)48. Artefactele se păstrează în colecŃia
Complexului Muzeal Arad (Nr. Inv. 13217-13226).
CâŃiva ani mai târziu, în 1964, pe bulevardul
RevoluŃiei între străzile Xenopol şi Târnavelor s-a
săpat un şanŃ adânc de 2,80 m în vederea
introducerii firelor de telefonie. Pornind din stratul
de cultură se putea observa o groapă din care au
fost scoase la suprafaŃă numeroase fragmente
ceramice şi resturi de chirpici. O bună parte din
fragmentele ceramice au ajuns în colecŃia lui Gh.
Miloi, restul au ajuns în colecŃia Complexului
Muzeal Arad. Ceva mai târziu Miloi a mai primit
de la muncitori şi o valvă de tipar, confecŃionată
din gresie, de la un celt49.
Din anul 1967 provine una dintre cele mai
spectaculoase descoperiri de pe teritoriul actual al
municipiului Arad. Odată cu excavarea fundaŃiei
hotelului „Astoria” a ieşit la iveală un depozit de
bronzuri compus din 51 de piese (Complexul
Muzeal Arad, Nr. Inv. 14501-14551). Întregul
depozit ce cântăreşte aproape 9,5 kg se datează în

48
49

50

Popescu 1968, p. 682, pct. 37; Rusu et alii 1977,
R68a-68f; Vulpe 1975, p. 78, nr. 447-448 (il.); PetrescuDâmboviŃa 1977, p. 125, Pl. 296-297, 298/1-4.
51
Pădurean 1993, p. 21.
52
Aici a fost localizată şi o locuire medievală vezi
Pădurean 1985, p. 29; Pădurean 1993, p. 21.
53
Barbu et alii 1998, p. 34.

Dörner 1970, p. 449-450.
Dörner 1970, p. 449.
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m adâncime54. Materialul arheologic se păstrează
în colecŃia Complexului Muzeal Arad.
Odată cu efectuarea, în 2005, a unor lucrări
edilitare la imobilul cu numărul 79-81, de pe
Bulevardul RevoluŃiei, E. D. Pădurean a cules
câteva fragmente ceramice, donate în 2008
Complexului Muzeal Arad.
Ultimele descoperiri ce pot fi atribuite primei
Epoci a Fierului de pe teritoriul actual al
municipiului Arad au fost făcute la est de albia
râului Mureş, între taluzul digului şi latura de sudest a muzeului, în actualul „Parc al copiilor”, la
începutul anului 2008. În urma executării unor
lucrări în vederea amenajării unui spaŃiu de joacă
pentru copii, în gropile excavate pentru montarea
unor stâlpi au fost descoperite mai multe oase
umane, precum şi fragmente ceramice, bucăŃi de
chirpic. Prin urmare, lucrările au fost oprite şi s-au
trasat trei sondaje, pe latura nordică şi estică a
spaŃiului afectat de acest proiect55. Descoperirea
doar parŃială a osemintelor umane56, de către
lucrători, ne-a determinat să extindem gropile
pentru stâlpi, pentru fiecare caz în parte, în vederea
dezvelirii întregului mormânt. Astfel au rezultat
trei suprafeŃe notate de noi S 01, S 02 şi S 03, doar
în S 01 şi S 02 au fost descoperite materiale
arheologice databile în prima epocă a fierului.
Stratigrafia generală a sectorului a fost deranjată în
partea superioară de lucrările de amenajare a
digului, a parcului din jurul clădirii muzeului şi de
gropile de morminte moderne. Sub acest nivel de
circa 0,60 m, constituit din nisip şi pietriş, urmează
până la – 1,20 m un nivel în care s-a descoperit
material arheologic. Majoritatea fragmentelor
ceramice aparŃin categoriei semifine, degresantul
utilizat fiind nisip, pietriş cu bob mărunt sau
ceramică pisată, şi provin de la recipiente folosite
în îndeletniciri casnice: oale, străchini, castroane
sau ceşti. Ca şi observaŃie generală remarcăm
faptul că materialul ceramic este destul de
fragmentar, la aceasta se adaugă şi starea precară
de păstrare a ceramicii, ea datorându-se arderii
relativ slabe a recipientelor57. Artefactele se
păstrează în colecŃia Complexului Muzeal Arad.

În privinŃa acestor 13 descoperiri din centrul
municipiului se impune o discuŃie amplă, care nu
face obiectul acestui studiu, cu toate acestea
suntem datori a analiza aceste descoperiri în
ansamblu. Dintre acestea doar 11 reprezintă aceleşi
orizont cronologic, celelalte trei, „PiaŃa Avram
Iancu” şi „Albia Mureşului” nu au ajuns în
depozitul Complexului Muzeal Arad şi s-au
pierdut, neputând emite nici o pretenŃie asupra
datării lor. Materialul arheologic găsit în toate
aceste situri aparŃine culturii Gáva, pe lângă
acestestă datare pe baza fragmentelor ceramice
dispunem şi de o descoperire care datează întreaga
zonă, este vorba despre depozitul de bronzuri de la
„Hotelul Astoria”, depozit datat în Ha B1.
Având în vedere că descoperirile primei Epoci
a Fierului din zona centrală a oraşului reprezintă
acelaşi orizont cronologic şi sunt dispuse la mici
distanŃe unele de altele suntem tentaŃi să tratăm
descoperirile ca provenind dintr-un singur sit, cu
toate că nu avem indicii suficiente pentru aceasta.
Veridicitatea afirmaŃiei de mai sus poate fi
constatată doar în urma unei analize amănunŃite a
ceramicii. Dacă luăm descoperirile de pe strada
Cicio-Pop şi până la Palatul Cultural, cele de pe
strada Gh. Lazăr şi cele din dreptul imobilului de la
nr. 85, de pe Bulevardul RevoluŃiei şi măsurăm
distanŃele dintre aceste puncte obŃinem o arie de
aproximativ 800x1000 m, adică 80 ha.
Este foarte greu de precizat stratigrafia sitului,
el fiind deranjat de construcŃiile moderne, cu toate
acestea se observă că în general nivelul de cultură
al primei Epoci a Fierului apare pe la – 1,20 m şi
se continuă până la 2,50/2,80 m. Asta arată un
nivel de cultură ipotetic de 1,30/1,60 m, excepŃie
făcând profilul de pe strada Cico-Pop, care ne arată
un strat de cultură de 0,50 m, dar acesta repreznită,
probabil, marginea aşezării.
Din punct de vedere cronologic cele mai multe
descoperiri efectuate pe raza municipiului Arad, în
număr de 16, aparŃin culturii Gáva, deci Ha B1-2,
urmate de cele două descoperiri Gornea-Kalakača
şi de un sit cu descoperiri aparŃinând etapei Ha A12, pentru restul de şase descoperiri nu avem
informaŃii datorită pierderii artefactelor. Pe raza
municipiului Arad au fost identificate până în
prezent 25 de puncte cu descoperiri ce datează din
prima Epocă a Fierului. La un calcul sumar putem
observa că siturile se desfăşoară pe o arie de
9500x7300 m, ceea ce însumează 6935 ha.
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Într-un strat puternic răvăşit au apărut şi fragmente
ceramice cenuşii, lucrate la roată databile în secolele III - IV
d. Hr.; Hügel, Pascu 1998; Barbu et alii 1998, p. 33.
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Din colectivul de cercetare au făcut parte G. P.
Hurezan, Fl. Mărginean şi V. Sava.
56
Cele patru morminte excavate aparŃin, cel mai
probabil Epocii Moderne, nici unul dintre acestea nu
prezintă inventar funerar.
57
Alături de materialul din Prima Epocă a Fierului a
apărut ceramică specifică culturii Mureş şi Epocii
Medievale.
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Plate IX. First Iron Age pottery findings.

42

Brukenthal. Acta Musei, IV. 1, 2009
Descoperiri ale culturii Baden şi din prima epocă a fierului
de pe teritoriul actual al municipiului Arad

Fig. 1. Fragmentarea recipientelor.

Fig. 2. DistribuŃia ceramicii Baden în funcŃie de tipuri ceramice. 1. Străchini; 2. Vase de uz comun; 3. Castroane; 4.
Vase amforoidale; 5. Vase în formă de “sticlă”; 6. CăniŃe; 7. Vase „lighean”; 8. Ceşti; 9. Vase de agăŃat; 10. Linguri.

Fig. 3. DistribuŃia recipientelor în funcŃie de ornamente. 1. Nedecorat; 2. Incizii circulare; 3. Linii incizate dispuse în
reŃea; 4. Alveole dispuse pe buză; 5. Toartă-buton; 6. Incizii circulare şi incizii verticale; 7. Creastă dispusă sub buză; 8.
Incizii dispuse pe buză; 9. Creastă dispusă pe buză; 10. Tub vertical;11. Nervuri orizontale; 12. Brâu crestat; 13.
Caneluri; 14. Toatră tubulară orizontală; 15. Caneluri înguste 16. Incizii circulare şi caneluri pe interiorul buzei.

Fig. 4. DistribuŃia ceramicii în funcŃie de categoriile ceramice.
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Fig. 5. DistribuŃia ceramicii în funcŃie de degresant.

Fig. 6. DistribuŃia tipului de degresant al ceramicii culturii Baden în funcŃie de categoriile ceramice.

Fig. 7. DistribuŃia tipului de degresant al ceramicii Primei Epoci a Fierului în funcŃie de categoriile ceramice.

Fig. 8. DistribuŃia ceramicii în funcŃie de aspectul exterior.
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Fig. 9. DistribuŃia tehnicilor de tratare a suprafeŃei exterioare a ceramicii culturii Baden în funcŃie de categoriile
ceramice.

Fig. 10. DistribuŃia tehnicilor de tratare a suprafeŃei exterioare a ceramicii Primei Epoci a Fierului în funcŃie de
categoriile ceramice.

Fig. 11. DistribuŃia ceramicii în funcŃie de tipul arderii.

Fig. 12. DistribuŃia tipului de ardere a ceramicii culturii Baden în funcŃie de categoriile ceramice.
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Fig. 13. DistribuŃia tipului de ardere a ceramicii Primei Epoci a Fierului în funcŃie de categoriile ceramice.

Fig. 14. DistribuŃia ceramicii în funcŃie calitatea arderii.

Fig. 15. Calitatea arderii ceramicii culturii Baden în funcŃie de categoriile ceramice.

Fig. 16. Calitatea arderii ceramicii Primei Epoci a Fierului în funcŃie de categoriile ceramice.
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Studiu de tipologie funcŃională a ceramicii de epoca bronzului de la Bixad-Vápavára
şi de peisaj arheologic al siturilor aparŃinând culturii Wietenberg din sud-estul Transilvaniei

STUDIU DE TIPOLOGIE FUNCłIONALĂ A CERAMICII DE
EPOCA BRONZULUI DE LA BIXAD-VÁPAVÁRA ŞI DE PEISAJ ARHEOLOGIC AL
SITURILOR APARłINÂND CULTURII WIETENBERG DIN SUD-ESTUL
TRANSILVANIEI

Tibor-Tamás DARÓCZI
Csibike3@yahoo.com
Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu
Zenobia DOBOS
picigob@yahoo.com
Keywords: pottery, landscape archaeology, Wiettenberg culture, south-east Transylvania.
Abstract: In this paper we analyse the ceramic material belonging to the Wietenberg culture from the site of
Bixad-“Vápavára” out of a typological and functional perspective. Furthermore we are placing this site in the
broader context of Middle and Late Bronze Age settlements by attempting to reconstruct the archaeological
landscape of south-east Transylvania in the above mentioned period
Introducere1
În lucrarea de faŃă se vor prezenta rezultatele
studiului asupra materialului ceramic de la Bixad,
Vápavára, aparŃinând culturii Wietenberg precum
şi materialul propriu-zis. Ca un al doilea obiectiv
se va încerca amplasarea sitului menŃionat într-un
context geografic mai larg. Pentru atingerea acestui
obiectiv se vor prezenta etapele şi rezultatele un
studiu pilot de peisaj arheologic desfăşurat în sudestul Transilvaniei.
PrezenŃa materialului arheologic şi posibilităŃii
prelucrării acestuia au fost sugerate autorilor de
către colaboratorii Muzeului NaŃional Secuiesc din
Sfântu Gheorghe, judeŃul Covasna. Materialul
arheologic constă din inventar ceramic depozitat în
muzeul mai sus menŃionat. Acesta a fost adunat
prin periegheze dar provine şi din săpături
efectuate la mijlocul secolului trecut.
Sud-estul Transilvaniei este o arie geografică
unde culturile clasice ale Epocii Bronzului
formează un amalgam în care sunt prezente
principalele lor caracteristici dar în acelaşi timp se
îmbină la nivel morfologic şi structural. Publicarea
acestui material trebuie amplasat în acest context

unde poate fi văzut ca un element important care
contribuie la înŃelegerea unui mozaic complex de
culturi din perioada tratată. Zona geografică de
sud-estul Transilvaniei este definită în lucrarea
prezentă ca fiind alcătuită în linii mari din teritoriul
a trei judeŃe actuale: Braşov, Harghita şi Covasna.
Ca un prim pas se va prezenta un istoric al
cercetărilor pentru a realiza o imagine a
cunoştinŃelor respectiv limitărilor noastre în ceea
ce priveşte cultura Wietenberg. Datorită faptului că
materialul arheologic prezentat în această lucrare
nu provine integral dintr-o cercetare organizată şi
sistematică se consideră ca fiind utilă prezentarea
unui istoric al cercetărilor al acestui sit. Pentru a
crea puncte de ancoraj în ceea ce priveşte evoluŃia
în timp şi spaŃiu a culturii Wietenberg vor fi
prezentate împărŃirile cronologice mai importante.
Cadrul geografic al acestei aşezări va fi creat prin
amplasarea sitului într-un context de situri care
datează din aceeaşi secvenŃă cronologică şi aparŃin
zonei mai sus definite. Se consideră că o descriere
a amplasării geografice a acestui sit facilitează
realizarea unui asemenea context. Limitările în
ceea ce priveşte informaŃiile contextuale legate de
obiectele ceramice prezentate aici îndeamnă spre a
rezuma săpăturile arheologice care au fost
efectuate în acest sit. Descrierea materialului
arheologic şi analiza acestuia trebuie amplasat întrun cadru mai larg al ceramicii din această cultură
pentru a explicita criteriile şi descrierile folosite în
analiza morfologică din această lucrare. Ca un
ultim pas în prezentarea materialului se va încerca

1

Autorii ar dori să-şi exprime gândurile de mulŃumire
faŃă de ajutorul prompt şi constant acordat de către
colaboratorii Muzeului NaŃional Secuiesc din Sfântu
Gheorghe, precum şi fostului profesor dr. Florin
Gogâltan, pentru sugestiile făcute în legătură cu acest
articol. Răspunderea pentru afirmaŃiile şi concluziile din
acest studiu le revin în întregime autorilor.
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din care 14 sunt din această zonă5. La sfârşitul
aceluiaşi deceniu Al. Ferenczi adaugă două puncte
la repertoriul siturilor Wietenberg din această zonă,
care ulterior se vor arăta a fi importante în
cercetarea acestei culturi (Păuleni-Ciuc "Cetate/Dealul CetăŃii/Movila CetăŃii" şi Racul "Dealul Bogat - Câmpul CetăŃii")6. Cu un an mai
târziu K. Horedt într-o monografie preliminară
asupra culturii Wietenberg prezintă 25 de puncte
din sud-estul Transilvaniei care aparŃin acestei
culturi7. În 1940 Al. Prox menŃionează câteva
puncte de pe teritoriul actualului judeŃ Braşov din
care două sunt descoperiri noi8. La începutul anilor
`40 M. Roska semnalează în mai multe publicaŃii
situri aparŃinând acestei culturi şi zone, iar în 1944
în
lucrarea
dedicată
faciesului
cultural
“Kolozskorpád II.” aminteşte 80 de situri din care
19 sunt în regiunea tratată9. După Al Doilea Război
Mondial cercetările arheologice continuă în această
zonă dar primele publicaŃii cu rezultatul acestora,
care amintesc fugitiv cultura Wietenberg vor
apărea numai în anii ` 50. Astfel un prim sit cercetat
şi parŃial publicat este cel de la Bixad „Vápavára”10, Cu ocazia acestora îşi manifestă
activitatea ştiinŃifică pentru prima dată Z. Székely.
Acesta în următoarea jumătate de secol va fi o
persoană care va marca cercetarea acestei culturi,
mai ales în această zonă, datorită cercetărilor
efectuate în teren şi în publicaŃii11. Tot în acest
deceniu vor continua cercetările în teren şi
publicarea rezultatelor acestora sub conducerea/de
către persoane ca M. Macrea12, R. Vulpe13 sau K.
Horedt14. În prima lucrare cu tendinŃe monografice
în ceea ce priveşte cultura Wietenberg K. Horedt
aminteşte 182 de situri din care 29 se regăsesc în
zona tratată15. Acest procentaj aparent mic era un
stadiu al cercetărilor fapt ce se schimba mai ales
prin activitatea de o viaŃă a deja amintitului Z.

amplasarea acestuia într-un cadru temporalospaŃial al zonei şi se vor prezenta concluziile în
măsura în care materialul în discuŃie ne permite
acest lucru. La sfârşit vor fi prezentate două
cataloage, unul al materialului arheologic prelucrat
în prezenta lucrare şi unul al siturilor din sud-estul
Transilvaniei. Catalogul materialului arheologic va
consta din prezentarea datelor de inventar din
Muzeul NaŃional Secuiesc din Sfântu Gheorghe,
descrierea fiecărui obiect prezentând atât datele
tehnice (diametru, înălŃime, grosime, ardere etc.),
morfologice (formă, decor etc.) şi bibliografie
pentru analogiile cele mai apropiate găsite în
ordine pentru a face lucrarea transparentă din punct
de vedere al concluziilor realizate după analiza
acestui material. Catalogul siturilor din zona în
discuŃie va conŃine numele celei mai apropiate
localităŃi de sit, toponimul (dacă este cazul), tipul
sitului (aşezare sau necropolă/mormânt), forma/ele
de relief pe care este amplasat, înălŃimea absolută,
descriere succintă a inventarului mobil şi/sau
imobil, bibliografie şi dacă este cazul menŃiuni
speciale.
Istoricul cercetărilor
Stabilirea unui început al cercetării culturii
Wietenberg în partea de sud-est a Transilvaniei
prezintă o problemă dublă. Unele vestigii care azi
sunt considerate fără dubiu ca aparŃinând acestei
culturi au fost recuperate înaintea stabilirii numelui
precum şi a cronologiei acesteia astfel în cazurile
fericite avem reprezentări, descrieri vagi (mai ales
al materialului ceramic) de unde putem deduce „o
cercetare” incipientă a culturii. Denumirea de
cultura Wietenberg a fost introdusă în literatura de
specialitate de către H. Schroller (1928), care într-o
primă fază a încadrat această cultură în epoca
bronzului2. O a doua denumire provine de la M.
Roska, care a folosit numele “Kolozskorpád II.” pe
baza descoperirilor din judeŃul Cluj3. Din această
dualitate nominală s-a încetăŃenit prima denumire.
Prima menŃiune legată de cercetarea unui sit din
zona în discuŃie se leagă de numele lui V. Pârvan
care în 1926 publică printre alte materiale şi o
reprezentare a unui ciob aparŃinând acestei culturi
de la Sfântu Gheorghe - "Avasalja / Avasalja
Gémvárgerincze"4. După ce Al. Ferenczi
cercetează situl de la Bixad - „Vápavára” pe la
mijlocul anilor 2 0 publică rezultatele acestora în
1929. În catalogul său din 1933 H. Schroller
menŃionează 44 situri aparŃinând culturii în discuŃie

5

Schroller 1933.
Ferenczi 1938, 238 sqq.
7
Boroffka 1994, p. 20 sqq. (nota: Horedt 1939a, ms.).
8
Prox. 1940, 87 sqq.
9
Roska 1941d, Roska 1942, Roska 1944, 22 sqq.
10
Székely şi colab. 1951, Székely 1955b, p. 7 sqq.
11
Székely 1953, Székely 1955a, Székely 1955c,
Székely 1959a, Székely 1959b, Székely 1959c, Székely.
1959d, Székely 1960, Székely 1962, Székely 1965,
Székely 1966, Székely 1970a, Székely 1970b, Székely
1970d, Székely 1971a, Székely 1971b, Székely 1973,
Székely 1980, Székely 1981, Székely 1984, Székely
1988, Székely 1989, Székely 1990.
12
Macrea şi colab. 1951, p. 285 sqq.
13
Vulpe 1955, p. 559 sqq.
14
Horedt 1956, p. 5 sqq.
15
Horedt 1960, p. 107 sqq.
6

2

Schroller 1928, p. 90.
Roska 1944, p. 22.
4
Pârvan 1926, Pl. 22/2.
3
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Székely. Deceniul lansat cu prima monografie a
acestei culturi va cunoaşte a răspândire a
cercetărilor în teren prin oameni de ştiinŃă precum
K. Horedt, P. János şi D. Kovács, V. Vasiliev şi S.
Seres, G. Ferenczi, Cserey16. În măsura în care
cercetările în teren din zonă, care au ca scop
investigarea aceseti culturi, se răspândesc apar şi
primele lucrări teoretice care înglobează rezultatele
acestora ca cele realizate de către I. H. Crişan sau
Gh. I. Bichir17. Anii 70 ne prezintă o nouă imagine
a culturii Wietenberg din sud-estul Transilvaniei cu
cercetări mai ample printre care le amintim pe cele
conduse de către Z. Székely, A. D. Alexandrescu,
G. Ferenczi 18. Penultimul deceniu al secolului al
XX.-lea din prezenta stare a cercetărilor poate fi
considerată ca un început al epocii clasice a
cercetărilor din această zonă în ceea ce priveşte
cultura Wietenberg. Oameni de ştiinŃă ca Z.
Székely şi A. D. Alexandrescu îşi continuă
activitatea în această parte a Transilvaniei19 iar alŃii
care vor fi cunoscuŃi ca viitori cercetători ai acestei
culturi îşi încep activitatea în această perioadă
dintre care îi amintim pe J. Emödi, în ceea ce
priveşte cercetarea arheologică a habitatului de
pesşteră şi pe Zs. Székely20. La sfârşitul secolului
trecut apare cea mai mare monografie care vizează
această cultură realizată de către N. G. O. Boroffka
în care sunt enumerate 592 de situri din care 86 se
regăsesc în sud-estul Transilvaniei21.

kilometri mai spre de nord din strâmtoarea
munŃilor Bodoc (spre est) şi Baraolt (spre vest),
astfel amplasarea sitului este una strategică
deoarece este chiar la intrarea dinspre sud în
depresiunea Ciucului. Domină ieşirea estică a unei
cărări care leagă depresiunea Bixadului pe valea
Rachitaş de depresiunea Baraoltului spre vest, cale
practicabilă fără dificultăŃi majore până şi în
prezent. Spre est are vedere spre ieşirea vestică a
unei căi care leagă depresiunea Bixadului prin
văile din munŃii Bodocului cu depresiunea Târgu
Secuiesc spre est.
Astfel putem conclude premergător că aşezarea
domina depresiunea Bixadului care forma punctul
de întâlnire între cele patru mari depresiuni ale
zonei. Zona putea fi exploatată din punct de vedere
agricol atât prin cultivarea solurilor din lunca
Oltului şi terasele acestui râu cât şi prin creşterea
animalelor, mai ales cornute mici, acestea fiind
cele mai bine adaptabile condiŃiilor climaterice
extreme existente în această zonă.
Istoricul cercetărilor arheologice de la Bixad –
„Vápavára”
Prima menŃiune a fortificaŃiei medievale de la
acest toponim de lângă Bixad o avem de la Balázs
Orbán, unde se descrie amplasarea acesteia23.
Primele semnalări preistorice sunt făcute de către
Dr. Ferencz László în articolul „Háromszék
vármegyei praemykeneai jellegő telepek”24 unde se
menŃionează amplasarea geografică şi ocuparea
acestei aşezări deja în epocă „premiceniană”25. Cu
scurt timp după această menŃionare a sitului Al.
Ferenczi investighează această aşezare cu ajutorul
unor săpături arheologice şi rezultatele acestora vor
fi publicate în 192926. După al II.-lea Război
Mondial în 1946 Zoltán Székely cercetează zona
printr-o serie de periegheze publicate în acelaşi
an27. În următorul an (1947) într-un repertoriu
arheologic al Transilvaniei László Kıvári
menŃionează încă odată fortificaŃia medievală şi
posibila folosire preistorică a locului28. Săpăturile
arheologice din 1949 realizate dintr-un colectiv
mai larg de către Muzeul Regional din Sfântu
Gheorghe şi Institutul de Istorie şi Filozofie al
Academiei R.P.R. din Cluj au arătat o ocupare de
tip Ariuşd urmată stratigrafic de către o aşezare

Cadrul geografic de la Bixad – „Vápavára”22
(Harta 1)
La sud de gara din Bixad, pe malul drept al
râului Olt, sub muntele Murgul Mic, între Olt şi
pârâul Răchitaş (Rakottyás), pe un promontoriu al
unei terase, unde CFR – ul a deschis o carieră de
piatră, se află cetatea „Vápa” (Vápavára, numită şi
Várvópója). Are o privire spre sud şi spre est unde
se situează o depresiune mică, chiar în lunca
Oltului şi pe următoarele terase uşoare. Zona putea
fi folosită pentru activităŃi agricole până şi în epocă
preistorică. De asemenea Oltul iese cu câŃiva
16

Horedt şi colab. 1962, János şi colab. 1967, Vasiliev
şi colab. 1967, Boroffka 1994, p. 36 (nota: G.Ferenczi
u.a.1968: ms.), Cserey 1969.
17
Crişan 1961, Bichir 1964.
18
Vezi nota 11 pentru activitatea lui Z. Székely,
Alexandrescu şi colab. 1973, Ferenczi şi colab. 1976,
Ferenczi şi colab. 1978.
19
Vezi nota 11 pentru activitatea lui Z. Székely,
Alexandrescu şi colab. 1989.
20
Emödi 1981, Boroffka 1994, p. 87 (nota: Zs.Szekely
1983a: ms.), Székely 1988.
21
Boroffka 1994.
22
Cavruc 1998, p. 96.

23

Orbán 1868-1873, p. 59 sq.
László 1911, p. 115 sqq.
25
László 1911, p. 117.
26
Székely 1955 b, p. 13.
27
Székely 1955 b, p. 13.
28
Kıvári 1892, p. 54 sq.
24

59

Brukenthal. Acta Musei, IV. 1, 2009
Tibor-Tamás Daróczi, Zenobia Dobos

Wietenberg peste care se situa şi o locuire dacică29.
În 1955 Zoltán Székely publică date despre
aşezarea din epoca bronzului de la Bixad „Vápavára” precum şi unele materiale arheologice
găsite cu ocazia acestor săpături30. O penultimă
descriere a sitului de tip Wietenberg precum şi
publicare a unor materiale inedite sunt efectuate de
către N. G. O. Boroffka31. În 1998 situl de Epoca
Bronzului aparŃinând culturii Wietenberg este
menŃionat în Repertoriul Arheologic al JudeŃului
Covasna32.

(La Téne, medievală) să fi deranjat stratigrafia. O
combinaŃie dintre aceste procese mai sus
menŃionate este mai probabilă şi ar explica natura
împrăştiată a materialului arheologic şi de
asemenea ar furniza argumente pentru numărul
redus al inventarului din Epoca Bronzului din acest
sit.
ObservaŃiile legate de materialul culturii
Wietenberg din jurnalul personal al lui Zoltán
Székely sunt proporŃional mult mai puŃine ca cele
aparŃinând culturilor Ariuşd şi epocii La Téne.
Astfel aceste observaŃii sunt de următoarea natură:
„egy geometrikus diszítéső, pontozott darab”36 (o
bucată decorată cu forme geometrice şi
împunsături) sau „o ceşcuŃă mică în formă de
jucări pentru copil”37. ProvenienŃa materialului
Wietenberg este doar rareori menŃionată în ceea ce
priveşte nivelul (adâncimea) şi secŃiunea. În
jurnalul de săpătura al lui Zoltán Székely avem
date despre originea acestui material din secŃiunile
IV. şi X.38. Din jurnalul de inventar al Muzeului
NaŃional Secuiesc, din Sfântu Gheorghe, judeŃul
Covasna s-au putut extrage date sigure despre
provenienŃa a patru artefacte aparŃinând culturii
Wietenberg din secŃiunea II. din anul 1949, acestea
având numerele de inventar 13248 – 13251.

Descrierea săpăturilor de la Bixad –
„Vápavára”
Săpăturile nu au fost publicate integral, astfel
menŃiuni despre situl din Epoca Bronzului sunt
amintite doar fugitiv în descrierile aparŃinând
diferitelor epoci găsite în acest loc. De asemenea
se va folosi şi jurnalul personal de săpătură a lui
Zoltán Székely condus în timpul săpăturilor din
1949 (referinŃa bibliografică Zoltán Székely,
Jurnal personal de săpături, 1949.) în prezent
aflându-se în arhiva Muzeului NaŃional Secuiesc
din Sfântu Gheorghe, judeŃul Covasna.
Săpăturile din 1949 realizate de către un
colectiv mixt, mai sus menŃionat au fost impuse
din cauza activităŃilor de exploatarea pietrei (1948)
din cariera care se situa în partea de sud şi sud-est
al sitului, astfel acesta fiind în pericol de a fi
distrus33. La începutul săpăturilor o parte din zona
sud-estică a fost distrusă astfel stratigrafia
devenind vizibilă. În acest loc s-au putut determina
succesiunea stratigrafică: cultura Ariuşd, cultura
Wietenberg, epoca La Téne şi Evul Mediu34.
Această succesiune stratigrafică a alcătuit un strat
cu diferite nivele arheologice gros de 1,5 m, care
era aşezat pe un strat aluvionar gros de 0,5 m
alcătuit din nisip şi pietriş de prund, probabil
rezultat din inundaŃiile pârâului Rakottyás, care la
rândul lui era amplasat pe un steril geologic format
din stânca de andezit35.
MenŃiunile despre stratul aparŃinând culturii
Wietenberg sunt foarte rare, este posibil ca acesta
să nu fi existat sau să fi fost unul foarte subŃire. De
asemenea este foarte posibil ca aşezările ulterioare
29

Analiza materialului arheologic aparŃinând
culturii Wietenberg de la Bixad – „Vápavára”
Pe baza cronologiei realizate de către N.
Boroffka pe lângă descrieri generale şi specifice
ale formelor de vase şi ale decorurilor se va încerca
şi o datare a materialului de la Bixad - Vápavára.
Se remarcă faptul că toate obiectele descrise mai
sus sunt tipice, adică cele fără caracteristici
distincte de decor sau formă nu apar în inventarul
Muzeul NaŃional Secuiesc din Sfântu Gheorghe.
Astfel se presupune că o selecŃie a inventarului
întreg a fost făcută la faŃa locului în timp ce se
efectuau săpăturile arheologice. Concluziile vor
avea de suferit de pe urma acestei selecŃii şi în
acelaşi timp nu ni se permite să realizăm concluzii
generale în legătură cu situl din Epoca Bronzului
din acest punct de lângă Bixad.
Cea mai mare parte al materialului arheologic
este material atipic ca formă datorită faptului că au
o mărime redusă, dar totuşi conŃin informaŃii
folositoare pentru că sunt ornamentate cu elemente
bine databile. Ca formă cele mai numeroase sunt
castroanele de dimensiuni medii şi mici (Pl. I, II,
III). Ele au diferite profile, variind de la cele în

Daicoviciu şi colab. 1951, p. 120, Székely 1955b, p.

8.
30

Székely 1955a, p. 842 sqq.
Boroffka 1994b, p. 23.
32
Cavruc 1998, p. 96.
33
Székely 1955b, p. 13, Daicoviciu şi colab. 1951, p.
120.
34
László 1911, p.177, Daicoviciu şi colab. 1951, p. 122,
Székely 1955b, p. 9.
35
László 1911, p.177, Székely 1955 b, p.14.
31

36

Székely 1949, ziua 25.VII.1949.
Székely 1949, ziua 29.VII.1949.
38
Székely 1949, ziua 25, 29.VII.1949
37
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formă de „S” până la cele cu corpul sferic şi partea
superioară cilindrică. Ca număr sunt urmate de
către fragmentele de oală de dimensiuni mari şi
medii (Pl. VII, VIII/1-7, XI/6), acestea fiind
decorate mai aerat mai ales în partea superioară a
vasului cu brâuri sau proeminenŃe/butoni precum şi
pe buză cu ornamentaŃie incizată sau ştampilată.
Acestea sunt urmate ca proporŃie din totalul
materialului aceasta de către străchini lobate (Pl.
IX, X/1, XI/1,4) şi străchini simple (Pl. VIII/8,
X/2-6, XI/2,3,5), acestea au de obicei decor bogat,
realizat în majoritatea cazurilor prin incizie.
Elementul specific celor dintâi este copleşirea
vasului cu ornamente iar cele din urmă sunt
decorate mai ales pe partea superioară şi pe buză.
Formele cele mai slab reprezentate sunt ceşti cu
profil simplu, slab accentuat (Pl. V/1-5) şi ulcelele
de dimensiuni mici (Pl. XIII). S-au păstrat foarte
puŃine toarte (Pl. XII), majoritatea lor sunt supra
înălŃate şi sunt realizate în bandă dar apar şi cele
mai rudimentare făcute din pastă grosieră şi
aplicate vaselor de mari dimensiuni. MenŃionăm
încă şase linguri (Pl. VI/3-8) care sunt de diferite
forme unele arătând faptul că aveau mâner
detaşabil realizat din materii organică sau până şi
din lut ars.
Ca elemente mai deosebite şi chiar specifice
pentru această cultură remarcăm o fusaiolă cu linii
verticale incizate (Pl. IV/4), o jumătate de rotiŃă de
car (Pl. IV/5) realizată din lut ars cât şi un capăt de
băŃ (Pl. IV/6) de dimensiuni mici. O notă specială
se acordă capacelor (Pl. IV/1-3), mai ales celui cu
decor complex şi concentric de pe partea
superioară a acestuia, prezentând un element de
ornamentaŃie distins (Pl. IV/1) şi foarte utilizabil
pentru corelarea inventarul acestui sit cu altele din
Epoca Bronzului.
Remarcăm că marea parte a inventarului de
vase constă din vase deschise folosite pentru
servirea diferitelor mâncăruri şi băuturi (străchini,
castroane, ceşti, toarte supra înălŃate şi realizat în
bandă). În contrast cu marele procentaj al acestora
avem un număr restrâns de vase care serveau
pentru împărŃirea bunurile mai sus descrise (patru
ulcele). Numărul mediocru al oalelor şi a vaselor
de mari dimensiuni sugerează tehnici de stocare şi
pregătire a bunurilor comestibile. Elementele mai
rare ca rotiŃa de car şi capătul de băŃ în cadrul
acestui sit sugerează o interacțiune mai complexă
la nivelul conexiunilor sociale denotând şi posibile
elemente legate de cult.
Pe baza acestui inventar aparŃinând culturii
Wietenberg nu ne este posibilă o precizare sigură a
naturii activităŃilor desfăşurate în acest loc. Faptul
că nici unul dintre membrii colectivului de

săpătură nu a menŃionat nici măcar fugitiv
asocierea acestui material cu material osteologic
antropic ne face să sugerăm mai de grabă o
habitaŃie în acest loc decât un mediu funerar. De
asemenea unele elemente ca toarte supra înălŃate
realizate în bandă, profile carinate şi buze puternic
evazate care sunt posibile imitaŃii ale unor forme
metalice ne sugerează o oarecare bună stare ale
celora care au folosit această staŃiune. Dat fiind
faptul că stratul de cultură de Epoca Bronzului este
relativ subŃire ar putea sugera o locuire de scurte
durată şi nu prea intensă dar datare materialului
ceramic (vezi mai jos) ne indică a o imagine opusă
acesteia. Posibil ca cercetările viitoare vor
demonstra existenŃa unei aşezări de mărimi medii
aparŃinând culturii Wietenberg.
Se poate stabili o relaŃie cu culturile
învecinate, şi nu în mod necesar cu cele din
imediata vecinătate: o influenŃa a culturii Otomani
remarcată la un castronaş (nr. cat. – 10) şi o toartă
cu buton (cu secŃiunea butonului aproape circulară)
ne publicată (număr de inventar 14589, Muzeul
NaŃional Secuiesc din Sfântu Gheorghe) denotând
posibile elemente ale culturii Noua în acest sit.
InformaŃia cea mai valoroasă care ne este
furnizată de către materialul aparŃinând acestui sit
este legată de cronologia ei. Pe baza a unor forme
şi elemente decorative ne este permisă o
demonstrare a activităŃii de lungă durată
desfăşurate pe acest promontoriu. Avem foarte
puŃine elemente care ne permit datarea sitului în
prima fază a culturii în discuŃie ceea ce ne face să
sugerăm începutul activităŃii în prima fază târzie
(A2-Boroffka)39 a culturii Wietenberg. Drept
dovadă pentru această concluzie servesc analogiile
de formă a următoarelor vase: nr. cat. – 9, 13, 15,
16, 17, 20, 30, 50, 51, 52, 54, 55, 67, 72(?), 77;
precum şi de ornamentaŃie: nr. cat. – 25, 57, 64,
72, 73, 103, parŃial 107. A doua fază (BBoroffka)40 este reprezentată de un număr mai
mare de analogii pentru forme şi decor. Formele
bine databile în această fază sunt următoarele: nr.
cat. – mai ales 5, mai ales 8, 14, 18, mai ales 27,
28, 32, 44, 61, 64, 87; şi ornamentaŃiile: nr. cat. –
24, 26, 45, 56, 68, 75, 98, 102, 105, mai ales 107,
110. Penultima (C-Boroffka)41 fază este foarte slab
reprezentată având doar patru forme bine databile
în acest interval: nr. cat. – 24, 43, 47, 68, 73, 75,
80; şi trei elemente decorative tot din această
perioadă: nr. cat. – 62, 71, 74, 113. Există o
posibilitate foarte slabă ca unele elemente care se
39

Boroffka 1994, p. 249.
Boroffka 1994, p. 250.
41
Boroffka 1994, p. 250.
40
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fiecare sit din această zonă46 iar sfârşitul sau până
şi existenŃa acesteia în ultima sa fază (D) în această
zonă este intens discutată.

pot data în faza C târzie să aparŃină ultimei faze
(D-Boroffka)42 acestea fiind următoarele forme: nr.
cat. – 6, 11, 12, 19, 22, 63, 65; şi ornamente: nr.
cat. – 91, 107. Această datare vagă rezultă din
faptul că în singura stratigrafie succesivă
documentată a culturii Wietenberg (cea de la
Derşida) lipseşte ultima fază astfel neputându-se
stabili existenŃa sau lipsa unui orizont de trecere
între penultima şi ultima fază a culturii. Din acelaşi
motive datarea în faza D este problematică dar
amintim unele forme (nr. cat. – 23, 69) care sunt
prezente în fiecare fază a culturii şi se regăsesc şi
aici. Alte forme (nr. cat. - 6, 22) apar mai cu
precădere în această ultimă perioadă deşi existenŃa
lor este atestată de-a lungul întregii culturi. De
asemenea mai apar în această ultimă fază unele
forme (nr. cat. – 5, 8, 9, 20, 57) care nu trebuie
considerate ca fiind specifice pentru această
perioadă. Pe baza acestei datări se sugerează o
datare a activităŃii din Epoca Bronzului Mijlociu în
acest sit între fazele A târziu (A2) şi D (probabil
timpuriu) cu o perioadă de maximă intensitate de
activitate în fazele A2 şi B43.

Aşezările culturii Wietenberg din sud – estul
Transilvaniei
Zona de sud-est a Transilvaniei prezintă două
unităŃi mari de relief. Treapta munŃilor cu
altitudine medie (800-1200 m) şi treapta
depresiunilor şi culoarelor în munŃi (trecători). Din
punct de vedere topografic avem două bazine
principale dinspre nord spre sud bazinul Ciucului
şi bazinul Gheorghenului între care se află şi
cumpăna de apă între Mureş şi Olt. Forme de relief
mai mici sunt depresiunea Braşovului în sud iar
depresiunea Târgu Secuiesc în est.
Natura siturilor

Nesigure
22%
Necropo
le
6%

Ambele
1%

Cronologia culturii Wietenberg în sud – estul
Transilvaniei
În ceea ce urmează vom încerca să prezentăm
un cadru cronologic pentru studiului de peisaj
arheologic pentru a avea câteva repere în care ne
putem ancora în ceea ce priveşte siturile acestei
culturi din zona tratată.
ApariŃia culturii Wietenberg în această zonă
este o problemă intens disputată în literatura de
specialitate. Principalele focare de alternanŃă se
conglomerează în jurul argumentului cronologic şi
celui de sinteză a culturii. Deşi împărŃirea
cronologică internă a culturii a fost stabilită la
nivel stratigrafic, cel puŃin ceea ce priveşte primele
trei faze ale acesteia, ea a fost definită cu ajutorul
procentajului ceramic din aceste nivele. Din
această realizare şi din cauza stadiului actual de
cercetări nu ne putem permite să ne pronunŃăm în
mod cert asupra începutului acestei culturi în
această zonă dar tindem să ne aplecăm spre un
început într-o etapă mai târzie a primei faze (A2)44,
chiar după grupul Ciomortan, precum recentele
cercetări de la Păuleni – Ciuc (jud. Harghita) ne
atestă această succesiune45. Următoarele două faze
(B, C) ale culturii sunt aproape omniprezente în

Din catalogul de la sfârşitul studiului reiese că
în sud – estul Transilvaniei există 86 de situri care
aparŃin culturii Wietenberg. Din acest număr mai
mult decât jumătate (37) nu au putut fi încadrate în
analiza de peisaj a acestei culturi din această zonă.
Marea parte a acestora nu au fost prevăzute în
unele cazuri nici măcar cu o descriere minimală a
regiunii sau cu o schiŃă topografică din care se
reiasă contextul amplasamentului de sit47. Unele
situri au fost deja vizitate de către autori şi astfel au
ajuns printre cele care pot fi supuse unor analize de
peisaj arheologic. De asemenea un mare
impediment pentru o asemenea analiză este faptul
că prea puŃine situri au fost cercetate şi publicate
într-un chip în care ar permite o studiere a acestora
în funcŃie de fazele culturii respectiv şi evoluŃiile
dinamice locale. Astfel din totalul mai sus
menŃionat la 28 de situri metoda de cercetare este
necunoscută, 27 au fost investigate cu ajutorul unor
periegheze (care la rândul lor nu au fost niciodată
sistematice) iar 31 de situri au fost cercetate cu

42

46

Aşeză ri
71%

Fig. 1

Boroffka 1994, p. 251.
Faze definite de către N. G. O. Boroffka în Boroffka
1994.
44
Boroffka 1994, p. 258.
45
Cavruc 2001, p. 47.

Vezi catalogul de aşezări.
În ceea ce priveşte această regiune şi cultură autorii
acestui articol vor conduce cercetări în teren în scopul
de a aduna informaŃie utilizabilă pentru un asemenea
studiu care va fi realizat cât de curând posibil.

43

47
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menŃionate. La fel de mult reprezintă şi siturile
amplasate pe promontorii iar mai mult decât
jumătate din total (21) sunt în văi din care 15 sunt
pe terasele acestora. Situl de la Bixad prezentat în
această lucrare se încadrează în categoria siturilor
amplasate pe promontoriu care datorită poziŃiei lor
topografice ocupau formele de relief dominante şi
de control ale regiunii.
Se insistă din partea autorilor asupra faptului
că prezenta analiză este doar în rezonanŃă cu
stadiul actual al cercetărilor şi în nici un chip
concluziile prezentate aici nu ar trebui generalizate
sau extinse în afara spaŃiului definit.

ajutorul săpăturilor arheologice fie ele preventive
fie sistematice. Din acest tablou realizăm că baza
de date este foarte restrânsă datorită stadiului
actual al cercetărilor astfel concluziile noastre ce
vor urma trebuie privite din această perspectivă.
În această regiune avem 5 necropole de diferite
dimensiuni, de obicei morminte singulare după
care urmează un singur sit cel de la Mereşti –
Peştera Almaşului (nr. cat. 44) unde au fost atestate
atât o necropolă cât şi o aşezare. 61 de situri pot fi
încadrate din punct de vedre al naturii lor în
categoria de aşezări iar 19 nu se pot atribui în nici
măcar una dintre cele două categorii. Acestea din
urmă sunt siturile ale căror amplasare în teren nu
este sigură respectiv au furnizat foarte puŃin
material arheologic. Deşi figura 1 ne arată că
aproape ¾ din situri sunt aşezări nu este imaginea
reală deoarece fără cercetări intensive în teren
majoritatea punctelor funerare ne-ar putea scăpa iar
un pumn de fragmente ceramice nu denotă în
fiecare caz o aşezare, ci pot indica şi un loc de
activitate fără caracter de aşezare sau chiar o zonă
cultică în aer liber fără nici un fel de amenajare.

Catalogul materialului arheologic de la
Bixad – Vápavára
Descrierea fiecărui obiect va conŃine ca un prim
element definirea formei, dacă este posibilă, natura
fragmentară a acestuia., numărul de inventar din
locul de păstrare şi instituŃia în care este păstrat.
Ele vor fi aranjate în ordine alfabetică în funcŃie de
forma vasului reprezentat. Pe cât este posibil pe
baza registrului de inventar din această instituŃie se
va reconstitui modalitatea de culegere a
materialului cât şi anul în care a fost predat locului
prezent de păstrare. După acestea vor urma datele
tehnice ale vasului sau ciobului: diametrul (Dm),
înălŃimea (H), dacă este posibilă stabilirea ei, şi
grosimea (G) acestora. Se va continua cu o
descriere detaliată a formei, bineînŃeles posibil
numai în cazul unor profiluri întregi sau
reconstituibile. Se va menŃiona şi dimensiunea
vasului (mic, mare) în măsura care materialul
permite acest lucru. Descrierea decorului va fi un
alt element
în relatarea
caracteristicilor
morfologice ale obiectelor. La sfârşitul acestei
descrieri se vor menŃiona datele realizării
tehnologice ale obiectelor din lut: pasta (fină,
semifină sau grosieră), degresantul (având de
obicei trei categorii în funcŃie de material fin/mic,
mediu, mare), arderea (foarte bună, bună, medie,
slabă), culoarea. La sfârşit se vor menŃiona
analogiile, se vor favoriza cu precădere tipologiile
ale lui N. Boroffka, dar se vor menŃiona în cazuri
mai speciale şi paralele concrete de obiecte. Ca un
ultim element pentru puŃinele fragmente ceramice
şi vase publicate se vor introduce şi trimiterile
bibliografice unde acestea au fost deja valorificate
ştiinŃific.

Amplasarea Siturilor
Peşteră
8%
Promont
oriu
23%

Vale
54%

Vârf
15%
Fig. 2

Sunt de un interes mai mare pentru prezentul
F
studiu analiza amplasărilor siturilor pe diferitele
forme de relief. Sistemul de împărŃire a formelor
de relief este unul simplu fiindcă unul mai elaborat
cu mai multe grupe şi sub grupe nu s-ar potrivi
stadiului prezent de cercetare deoarece fondul de
date crude în legătură cu această zonă şi perioadă
nu poate fi realizat în întregime din lipsa de
informaŃie de această natură în publicaŃii respectiv
din lipsa unor asemenea cercetări sistematice în
teren. Din cele 86 de situri prezentate în acest
catalog doar pentru 39 s-au putut procura
informaŃii despre amplasarea lor micro-regională
în majoritatea cazurilor pe cale bibliografică dar în
unele cazuri şi cercetările noastre în teren au ajutat
la lărgirea bazei de date. 3 situri sunt amplasate în
peşteri în zona cheilor Vârghişului iar dublu de
multe se află pe culmi. Cea mai înaltă cotă (940 m)
având situl de la Odorheiu Secuiesc - Dealu
"Cetatea Macului". Aceste două forme de relief
rezultă ¼ din totalul de 39 de situri mai sus

1.

Capac
Nr. de inventar 11851; Planşa IV/1.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Colectat de către persoană privată, István Nagy.
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Arderea este foarte bună. Are culoarea neagră şi
suprafaŃa este lustruită.
Analogii: varianta IVa. – Rustoiu 1995, p. 70, Pl. VI/2;
formă – Boroffka 1994, vol. II, fig. 23, 3, 15.

Dm=10 cm; H=2,2 cm;G=0,4-0,9 cm.
Capacul este de formă circulară cu marginea părŃii
orizontale uşor proiectată peste pereŃi. În această zonă
este prevăzută cu câte patru perechi de perforaŃii, oblice
care serveau pentru prinderea acestuia de un vas cu
ajutorul unor legături. DecoraŃia constă din patru cercuri
concentrice. În cercul interior avem două linii
perpendiculare una pe cealaltă formând un „+”. SpaŃiul
dintre cercul interior şi cel următor are împunsături
punctiforme, circulare. SpaŃiul dintre al doilea cerc şi al
treilea cerc este gol, iar în spaŃiul delimitat de către
penultimul cerc şi cel exterior găsim împunsături
realizate dintr-un unghi oblic pe suprafaŃa capacului.
Pasta este degresată cu nisip fin. Arderea este foarte
bună. Are culoarea brun - roşu-cărămizie.
Analogii: formă – Boroffka 1994, vol. I., p.
165, TH3b.

5.

Castron, fragment
Nr. de inventar 11401; Planşa II/1.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Persoana care a colectat materialul nu este precizată,
numai provenienŃa.
Dm=18 cm; G=0,5-0,9 cm.
Fragment dintr-un castron de mărimi medii cu profil în
formă de „S” şi cu gât contras. În locul unde umărul se
întâlneşte cu gâtul vasului a fost realizată a adâncitură
(lăŃime=0,35 cm) orizontală şi probabil circulară. Au
folosit ca degresant nisip fin, arderea este foarte bună şi
are culoarea neagră, fiind lustruită pe dinafară.
Analogii: formă – Boroffka 1994, vol. I, p.152, TD3d.k.

2.

Capac
Nr. de inventar 8528; Planşa IV/3.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Colectat de către persoană privată, Imréné Nagy.
Dm=5 cm; H=4 cm; G=0,6-0,8 cm.
Capac păstrat aproape integral, pereŃii sunt uşor arcuiŃi,
având un aspect concav pe dinafară. Partea superioară
este circulară având marginile proiectate puŃin peste
pereŃii verticali. Este fără nici un decor şi nu are găuri
pe partea superioară pentru a fi fixat cu ajutorul unor
legături pe vasul de care Ńinea. Pasta este fină fapt
demonstrat şi de calitatea bună a degresantului, acesta
fiind nisip fin şi pietricele mici. Arderea este bună,
datorită condiŃiilor oxidante întrebuinŃate la realizarea
acestei ceramici. GraŃie aceloraşi condiŃii culoarea
ceramicii este brun-cafenie.
Analogii: formă – Boroffka 1994, vol. I. p. 165, TH3b.

6.

Castron, fragment
Nr. de inventar 11403; Planşa II/4.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Colectat prin periegheză de către Zoltán Székely.
Dm=16 cm; G=0,6-0,9 cm.
Fragmentul provine dintr-un castron de dimensiuni
medii, cu profilul în formă de „S” şi cu buza evazată. Pe
marginea vasului avem linii paralele şi oblice, iar pe
burta vasului avem mai multe benzi incizate. Între
benzile care sunt amplasate orizontal, sunt realizate mai
multe benzi incizate, oblice şi paralele. Este degresată
cu nisip fin şi pietricele mici. Arderea este foarte bună.
Are culoarea neagră şi suprafaŃa lustruită înăuntru şi pe
dinafară.
Analogii: decor – Boroffka 1994, vol. I, p. 150, TD3g.k.
Bibliografie: Székely 1955a, fig. 3/2.

3.

Capac, fragment
Nr. de inventar 12451; Planşa IV/2.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Din săpătura organizată de către Institutul de Istorie şi
Filozofie al Academiei R.P.R. din 1949.
Dm=12 cm; H=3,8 cm; G=0,4-1 cm.
Are formă circulară şi este prevăzut cu patru perforaŃii
dublate, dispuse simetric pe partea superioară a
capacului. Nu este decorat. Pasta este degresată cu nisip
şi pietricele mici. Are o arderea bună şi o culoarea roşucărămizie cu negru.
Analogii: formă – Boroffka 1994, vol. I. p. 165, TH3b.

7.

Castron, fragment
Nr. de inventar 11414; Planşa II/6.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Colectat prin periegheză de către Zoltán Székely.
Dm=27 cm; G=0,9-1,3 cm.
Fragmentul provine dintr-un castron. Decorul constă din
linii incizate în formă de „X” amplasate între două linii
orizontale. Ca degresant au folosit nisip fin şi pietricele
mici. Arderea este bună, şi are culoarea neagră.
SuprafaŃa este lustruită pe dinafară.
Analogii: decor – Boroffka 1994, vol. I, p. 188, VD4.

4.
Capăt de băŃ
Nr. de inventar 11855; Planşa IV/6.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Colectat de către persoană privată, István Nagy.
Dm=3,4-2,8 cm; H=2,5 cm.
Are formă bitronconică, cu părŃile laterale rotunjite,
partea perforată este tăiată drept, iar partea superioară
având o proiecŃie semisferică. Este lucrat din pastă fină.

8.

Castron, fragment
Nr. de inventar 11415; Planşa II/3.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Colectat prin periegheză de către Zoltán Székely.
Dm=12 cm; G=0,4-0,6 cm.
Fragmentul provine dintr-un castron de mici
dimensiuni. Buza este uşor evazată şi se proiectează
puŃin peste diametrul maxim al corpului de vas. Decorul
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Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Colectat prin periegheză de către Zoltán Székely.
Dm=12 cm; G=0,4-0,6 cm.
Fragmentul provine dintr-un vas de mici dimensiuni,
fără a fi decorat. Buza vasului este evazată, fiind
degresată cu nisip fin şi pietricele mici. Arderea este
foarte bună şi are culoarea neagră. SuprafaŃa este
lustruită.
Analogii: formă – Boroffka 1994, vol. I, p. 139, TC3e.

constă din caneluri oblice, limitate în partea superioară
de către o linie incizată. Fiecare canelură este închisă în
partea superioară de către două linii incizate oblice
formând un „V” întors. Este degresată cu nisip fin.
Arderea este foarte bună şi culoare fiind neagră.
SuprafaŃa este lustruită pe dinafară şi înăuntru.
Analogii: formă şi decor – Boroffka 1994, vol. I, p.146,
TD3d.

9.

Castron, fragment
Nr. de inventar 11417, 11418; Planşa II/7.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Colectat prin periegheză de către Zoltán Székely.
Dm=20 cm; G=0,3-0,5 cm.
Fragment provine dintr-un castron de mari dimensiuni şi
are profilul pereŃilor în formă de „S”. Marginea buzei
este mai lată, tăiată şi evazată. Este decorat pe partea
exterioară a buzei cu linii incizate, oblice, încrucişate şi
pe umăr având de asemenea linii incizate, oblice, dar
plasate între două linii orizontale, incizate astfel
formând o bandă. Sub această bandă găsim caneluri
oblice, late şi puŃin profilate. Este degresat cu nisip fin.
Arderea este foarte bună. Are culoarea brun-cafenie,
negricioasă. SuprafaŃa este lustruită.
Analogii: formă – Boroffka 1994, vol. I, p. 149, TD3f.mg.

13.

Castron, fragment
Nr. de inventar 11535; Planşa III/6.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Colectat de către persoană privată, Béla Steinberger.
Dm=12 cm; G=0,3-0,7 cm.
Provine dintr-un castron de mici dimensiuni.
Fragmentul nu este decorat. Pasta este degresată cu
nisip fin. Arderea este foarte bună şi are culoarea brungri.
Analogii: formă – Boroffka 1994, vol. I, p.144, TD2a.

14.

Castron, fragment
Nr. de inventar 11578; Planşa III/3.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Persoana care a colectat materialul nu este precizată,
numai provenienŃa.
Dm=12 cm; G=0,4-0,7 cm.
Fragmentul provine dintr-un castron de mici
dimensiuni, corpul este uşor bombat, cu profilul în
formă de „S”, prevăzute cu toarte. Marginea castronului
este dreaptă. Vasul este decorat cu caneluri oblice care
marchează limita între partea superioară şi inferioară
acesteia. Pasta este degresată cu nisip fin. Arderea este
foarte bună. Are culoare neagră cu suprafaŃa lustruită
înăuntru şi pe dinafară.
Analogii: formă – Boroffka 1994, vol. I, p. 144, TD2b.;
decor – Boroffka 1994, vol. I, p. 182, VA11.

10.

Castron, fragment
Nr. de inventar 11446; Planşa II/2.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Persoana care a colectat materialul nu este precizată,
numai provenienŃa.
Dm=16 cm; G=0,4-1,2 cm.
Fragment dintr-un castron de dimensiuni medii, are
profilul pereŃilor în formă de „S”. S-a păstrat un singur
buton slab pronunŃat, realizat din pasta vasului.
Degresat cu nisip fin. Arderea este foarte bună şi are
culoarea gri-negricioasă. SuprafaŃa este lustruită
înăuntru şi pe dinafară.
Analogii: import din cultura Otomani (comunicare
personală a lui N. G. O. Boroffka).

15.

Castron, fragment
Nr. de inventar 11804; Planşa III/5.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Colectat de către persoană privată, Tamás Kisgyörgy.
Dm=20 cm; G=0,7-0,8 cm.
Provine dintr-un castron de dimensiuni medii. Are
profilul pereŃilor în forma de „S”, cu marginea dreaptă,
corpul este uşor bombat. Toarta se află sub buza
vasului, este decorată cu două adâncituri verticale şi
paralele. Este degresat cu nisip şi pietricele medii.
Arderea este bună. Are culoarea neagră. SuprafaŃa este
lustruită pe dinafară şi pe partea interioară a buzei,
înăuntru culoarea este brună.
Analogii: formă – Boroffka 1994, vol. I, p. 126, TA3c.

11.

Castron, fragment
Nr. de inventar 11498; Planşa II/5.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Colectat prin periegheză de către Zoltán Székely.
Dm=10 cm; G=0,4-0,7 cm.
Fragment dintr-un castron de mici dimensiuni, are
profilul în formă de „S”, buza este uşor evazată. Este
decorată pe burta castronului, cu linii înguste adâncite şi
oblice delimitând zone mai late şi uşor bombate, este
amplasat între două linii incizate. Pasta este degresată
cu nisip fin. Are arderea foarte bună şi culoarea bruncafenie. SuprafaŃa este lustruită.
Analogii: formă – Boroffka 1994, vol. I., p. 139, TC3e.

16.

Castron, fragment
Nr. de inventar 11816; Planşa III/7.

12.

Castron, fragment
Nr. de inventar 11504; Planşa III/4.
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Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Colectat de către persoană privată, Tamás Kisgyörgy.
Dm=12 cm; G=0,4-0,6 cm.
Fragmentul provine dintr-un castron de mici
dimensiuni. În partea superioară vasul este decorat cu
mici puncte realizate prin impresiuni orizontale, care
probabil înconjurau vasul. Sub aceste impresiuni
castronul este decorat cu caneluri oblice şi paralele,
acestea fiind plasate pe umărul vasului. Este degresată
cu nisip fin şi pietricele mici. Arderea este foarte bună şi
are culoarea gri-brună.
Analogii: formă – Boroffka 1994, vol. I, p. 144, Td2a;
decor – Boroffka 1994, vol. II, Pl. 18/6.

20.

Castron, fragment
Nr. de inventar 12243; Planşa I/7.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Din săpătura organizată de către Institutul de Istorie şi
Filozofie al Academiei R.P.R. din 1949.
Dm=18 cm; H=; G=0,4-0,9 cm.
Provenind dintr-un castron de dimensiuni medii. PereŃii
sunt uşor arcuiŃi, cu marginea rotunjită. Este decorat în
partea exterioară a buzei şi pe pereŃii vasului. Decorul
constă din benzi amplasate de dimensiuni egale între
ele, umplute cu linii încrucişate, cu pastă albă. Este
degresată cu nisip fin. Arderea este foarte bună şi are
culoarea brun cafenie.
Analogii: formă – Boroffka 1994, vol. I, p. 142, TD1b.

17.

Castron, fragment
Nr. de inventar 11817; Planşa III/2.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Colectat de către persoană privată, Tamás Kisgyörgy.
Dm=14 cm; G=0,4-0,6 cm.
Provine dintr-un castron de mici dimensiuni, având
diametrul maxim la mijlocul înălŃimii şi partea
superioară are o realizare cilindrică. Fragmentul nu este
decorat, are numai o linie incizată care delimitează
partea superioară a vasului de partea inferioară. Pasta
este degresată cu nisip fin. Arderea este foarte bună. Are
culoarea neagră cu suprafaŃa lustruită pe dinafară şi înăuntru.
Analogii: formă – Boroffka 1994, vol. I, p. 144, Td2a.

21.

Castron, fragment
Nr. de inventar 12246; Planşa I/4.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Din săpătura organizată de către Institutul de Istorie şi
Filozofie al Academiei R.P.R. din 1949.
Dm=18 cm; G=0,6-0,7 cm.
Fragmentul sugerează o formă bitronconică a corpului,
cu o margine pronunŃată la diametrul maxim. Este
decorat cu cârlige umplute cu linii incizate şi oblice.
Este degresată cu nisip fin. Arderea este foarte bună, are
culoarea roşu-cărămiziu deschisă.
Analogii: formă – Boroffka 1994, vol. I, p. 154,
TD4e.mk.

18.

Castron, fragment
Nr. de inventar 11819; Planşa III/1.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Colectat de către persoană privată, Tamás Kisgyörgy.
Dm=12 cm; G=0,5-0,7 cm.
Fragmentul provine dintr-un castron de mici
dimensiuni, corpul este uşor arcuit cu toarta trasă din
buza vasului. Pasta este degresată cu nisip fin. Arderea
este foarte bună. Are culoarea brun-cafenie deschisă, iar
înăuntru roşu-cărămizie, cu suprafaŃa mată, lustruită
dinafară şi pe partea interioară a buzei.
Analogii: formă – Boroffka 1994, vol. I, p. 144, TD2b.

22.

Castron, fragment
Nr. de inventar 12453; Planşa I/6.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Din săpătura organizată de către Institutul de Istorie şi
Filozofie al Academiei R.P.R. din 1949.
Dm=20 cm; G=0,5-0,6 cm.
Fragment dintr-un castron de mici dimensiuni. În partea
superioară a vasului decorul este realizat prin impresiuni
orizontale, care probabil înconjurau tot vasul. Sub
aceste impresiuni castronul este decorat cu caneluri
oblice şi paralele, acestea fiind plasate pe umărul acestui
vas. Pasta este degresată cu nisip fin. Arderea este foarte
bună şi are culoarea brun-cărămizie cu suprafaŃa
lustruită.
Analogii: formă – Boroffka 1994, vol. II, Pl. 53/4,
TD3g.mk.; decor – Boroffka 1994, vol. II, Pl. 18/6.

19.

Castron, fragment
Nr. de inventar 11998; Planşa III/8.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Din săpătura organizată de către Institutul de Istorie şi
Filozofie al Academiei R.P.R. din 1949.
Dm=10 cm; G=0,5-0,8 cm.
Fragmentul provine dintr-un castron de mici
dimensiuni. Este decorată pe buza şi pe burta vasului.
Pe buză avem mici linii incizate, oblice iar pe corpul
castronului avem caneluri oblice, care nu se pot vedea
foarte bine şi acestea sunt delimitate de partea
superioară a vasului de o linie incizată. Este degresată
cu nisip fin şi pietricele foarte mici. Arderea este foarte
bună. Are culoarea neagră. SuprafaŃa este lustruită.
Analogii: formă – Boroffka 1994, vol. I, p. 139, TC3e.

23.

Castron, fragment
Nr. de inventar 12458; Planşa I/2.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Din săpătura organizată de către Institutul de Istorie şi
Filozofie al Academiei R.P.R. din 1949.
Dm=13 cm; G=0,9-1,5 cm.
Fragment de buză de mici dimensiuni. Decorul constă
din linii incizate, care alcătuiesc bande înguste, umplute
cu haşuri oblice. Pe buza vasului găsim triunghiuri
realizate prin ştampilare, amplasate în două rânduri,
66

Brukenthal. Acta Musei, IV. 1, 2009
Studiu de tipologie funcŃională a ceramicii de epoca bronzului de la Bixad-Vápavára
şi de peisaj arheologic al siturilor aparŃinând culturii Wietenberg din sud-estul Transilvaniei
unei toarte supra înălŃate. Are ca degresant nisip fin şi
pietricele medii. Arderea este foarte bună. Are culoarea
neagră cu brun-cafeniu şi o suprafaŃa mată.
Analogii: formă – Boroffka 1994, vol. I, p. 148, TD3e.k.

vârfurile orientate unul spre celălalt. Pasta este
degresată cu nisip fin şi pietricele medii. Arderea este
bună şi are culoarea brun-cărămizie.
Analogii: formă – Boroffka 1994, vol. I, p. 141,
TD1a.mk.

28.
Ceaşcă, fragment
Nr. de inventar 11583; Planşa V/3.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Persoana care a colectat materialul nu este precizată,
numai provenienŃa.
Dm=12 cm; G=0,6-1 cm.
Fragmentul provine dintr-o ceaşcă nu prea înaltă, cu
toarta în bandă, supraînălŃată, trasă din buză. Peretele
este puŃin arcuit. Nu este decorată. Pasta este degresată
cu pietricele mici, şist cristalin, cioburi pisate şi nisip.
Are arderea foarte bună şi culoarea neagră. SuprafaŃa
este lustruită înăuntru şi pe dinafară.
Analogii: formă – Boroffka 1994, vol. I, p.136, TC1c.

24.

Castron, fragment
Nr. de inventar 8001a; Planşa I/1.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Colectat de către persoană privată, Imréné Nagy.
Dm=16 cm; G=0,7-0,12 cm.
Fragment de buză dintr-un castron conic de mici
dimensiuni. Sub buză găsim o proeminenŃă care
înconjoară tot vasul astfel formând o buză în trepte,
partea inferioară fiind pe dinafară. Decorat pe cele două
trepte ale buzei de jur împrejur cu „dinŃi de lup”
ştampilaŃi în două rânduri având vârfurile orientate unul
spre celălalt. Pasta este degresată cu nisip fin, arderea
este foarte bună în condiŃii inoxidante, ceea ce îi conferă
o culoare neagră. SuprafaŃa a fost netezită şi lustruită.
Analogii: formă – Boroffka 1994, vol. I, p. 119-120,
TA1a; decor – Boroffka 1994, vol. I, p. 190, VD47.

29.
Ceaşcă, toartă
Nr. de inventar 11846; Planşa V/4.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Colectat de către persoană privată, György Lengyel.
Dm=n.h.; G=0,6-1 cm.
Toartă realizată în formă de bandă, având partea
superioară concavă, iar partea inferioară convexă. Este
degresată cu nisip fin şi pietricele mici. Arderea este
foarte bună. Are culoarea neagră. SuprafaŃa este
lustruită înăuntru şi pe dinafară.
Analogii: formă – Boroffka 1994, vol. I, p. 152, Td3.k.

25.

Castron, fragment
Nr. de inventar 11420; Planşa I/3.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Colectat prin periegheză de către Zoltán Székely.
Dm=n.h.; G=0,4-0,5 cm.
Fragmentul provine de la partea superioară a unui
castron de dimensiuni mici. Decorul constă din caneluri
oblice şi paralele pe umărul vasului. Pasta este degresată
cu nisip fin, arderea este foarte bună şi are culoarea grinegricioasă iar suprafaŃa fiind lustruită.
Analogii: decor – Boroffka 1994, vol. I, p. 182, VA10.

30.
Ceaşcă/Pahar, fragment
Nr. de inventar 11529; Planşa V/2.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Colectat de către persoană privată, Béla Steinberger.
Dm=10 cm; G=0,5-0,7 cm.
Provine dintr-o/un ceaşcă/pahar probabil cu corp sferic,
şi cu buza uşor evazată şi nu prea înaltă. Fragmentul nu
este decorat. Pasta este degresată cu nisip fin. Arderea
este foarte bună şi are culoarea gri-negricioasă.
Analogii: formă – Boroffka 1994, vol. I, p. 137, TC3a.

26.

Castron/Strachină, fragment
Nr. de inventar 11853; Planşa I/5.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Colectat de către István Nagy
Dm=n.h.; G=0,6-0,7 cm.
Fragmentul provine din partea de burtă puternic arcuită
a unui castron/strachină. Pasta este degresată cu nisip
fin, arderea este foarte bună în condiŃii oxidante, ceea ce
îi conferă o culoare roşu – cărămizie. SuprafaŃa este
lustruită.
Analogii: formă – Boroffka 1994, vol. II, Pl. 143/5;
decor – Boroffka 1994, vol. I, p. 189, VD13.

31.
Ceaşcă/Pahar, fragment
Nr. de inventar 12188; Planşa V/5.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Din săpătura organizată de către Institutul de Istorie şi
Filozofie al Academiei R.P.R. din 1949.
Dm=12 cm; G= 0,6-0,7 cm.
Fragment dintr-un vas de mici dimensiuni. Este decorată
pe burta vasului, şi constă din linii incizate, orizontale şi
oblice. Liniile sunt realizate în bannzi, care sunt
umplute cu haşuri incizate, oblice. Are ca degresant
nisip fin. Arderea este foarte bună având o culoare
neagră.
Analogii: formă – Boroffka 1994, vol. I, p. 132, TC3h.

27.
Ceaşcă miniaturală
Nr. de inventar 11842; Planşa V/1.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Colectat de către persoană privată, György Lengyel.
Dm=6 cm; H=3,8 cm; G=0,5-1,1 cm.
Vasul are partea inferioară conică iar partea superioară
este cilindrică, cele două zone fiind despărŃite de către o
margine carinată. Pe partea superioară se văd urmele a
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Dm=3,6-4,7 cm; G=0,4-0,9 cm.
Lingură păstrată complet, având un mâner foarte scurt
cu o gaură, ce servea pentru a introduce un mâner din
lemn sau din alt material. Este degresată cu nisip fin.
Arderea este foarte bună. Şi are culoarea roşu-cărămizie
închisă.

32.

Fund de vas, fragment
Nr. de inventar 12038; Planşa VI/1.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Din săpătura organizată de către Institutul de Istorie şi
Filozofie al Academiei R.P.R. din 1949.
Dm=12 cm; G=0,8-1,5 cm.
Fragment provenind dintr-o farfurie cu pereŃii conici.
Este decorat cu linii incizate oblice, încrucişate
delimitate de către două linii incizate, verticale formând
benzi de o orientare asemănătoare. Între două asemenea
benzi avem romburi incizate, între legate umplute cu
linii realizate în aceeaşi tehnică şi acestea fiind
încrucişate. O astfel de bandă verticală alcătuite din
două benzi mai simple şi umplută cu romburi este
aşezată perpendicular pe o bandă orizontală, realizată
din linii incizate, oblice delimitate de câte o linie
incizată, orizontală care se află chiar deasupra fundul
vasului. Pasta este degresată cu nisip fin şi pietricele
mici. Arderea este bună. Are culoarea roşu-cărămizie cu
suprafaŃa mată.
Analogii: formă – Boroffka 1994, vol. I, p. 162, TG1a;
decor – Boroffka 1994, vol. II, Pl. 46/10.

36.

Lingură
Nr. de inventar 14617; Planşa VI/4.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Colectat de către persoană privată, Ferenc Serbán.
Dm=3,5-4,3 cm; G=0,3-0,9 cm.
Dimensiunea ei este foarte mică şi pe partea exterioară
prezintă un fund alungit şi uşor ascuŃit. Pasta este
degresată cu nisip fin, are arderea bună şi culoarea brungri.

37.

Lingură, fragment
Nr. de inventar 11845; Planşa VI/8.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Colectat de către persoană privată, György Lengyel.
G=2,8-3,5 cm
Mâner de lingură de dimensiuni mari având o perforaŃie
conică, alungită astfel presupunându-se că mărimea ei
să nu fi fost mai mare şi de asemenea presupunem
întrebuinŃarea ei cu ajutorul unui mâner detaşabil.
Degresată cu nisip şi pietricele. Arderea este bună. Are
culoarea neagră, cu suprafaŃa lustruită.

33.

Fund de vas, fragment
Nr. de inventar 12455; Planşa VI/2.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Din săpătura organizată de către Institutul de Istorie şi
Filozofie al Academiei R.P.R. din 1949.
Dm=6 cm; G=0,5-0,9 cm.
Fragment provenind dintr-o farfurie cu pereŃii conici.
Este decorat pe marginea fundului cu o linie incizată,
sub care sunt amplasate puncte realizate prin impresiuni
succesive la distanŃe nu prea apropiate. Este degresat cu
nisip. Arderea este foarte bună şi are culoarea neagră cu
suprafaŃă mată.
Analogii: formă – Boroffka 1994, vol. I, p. 162, TG1a;
decor – Boroffka 1994, vol. II, Pl. 113/13.

38.

Lingură, fragment
Nr. de inventar 12075; Planşa VI/7.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Din săpătura organizată de către Institutul de Istorie şi
Filozofie al Academiei R.P.R. din 1949.
Dm=5,8-6,8 cm; G=0,3-0,7 cm.
Partea distală a unei linguri, nu s-a păstrat nici un pic
din mâner. Are o formă a buzei rotunde şi o adâncime
de 2 cm. Pasta este degresată cu nisip fin. Arderea este
foarte bună, are culoarea brun - cafenie deschisă cu
suprafaŃa mată.

34.

Fusaiolă
Nr. de inventar 11152; Planşa IV/4.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Persoana care a colectat materialul nu este precizată,
numai provenienŃa.
Dm=2-3,4 cm;
O fusaiolă de mici dimensiuni cu o gaură verticală
realizată prin străpungere cu un obiect cilindric înainte
arderii ei. Partea exterioară este decorată cu linii
incizate verticale, care se unesc la ambele capete în jurul
gurii găurii. Este degresată cu nisip şi pietricele mici.
Arderea este bună şi are o culoare gri-brună.

39.

Lingură, fragment
Nr. de inventar 14618; Planşa VI/3.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Colectat de către persoană privată, Ferenc Serbán.
Dm=4,2-5 cm; G=0,3-1,3 cm.
Partea distală a unei linguri şi o porŃiune puŃin păstrată
din mâner. Buza acestei părŃi este ovoidală având o
adâncime de 1,5 cm şi partea inferioară externă ascuŃită.
Este degresată cu nisip fin şi pietricele medii. Arderea
este foarte bună. Are culoarea neagră cu brun-cafenie.

35.

Lingură
Nr. de inventar 14610; Planşa VI/6.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Persoana care a colectat materialul nu este precizată,
numai provenienŃa.

40.

Lingură, fragment
Nr. de inventar 14619; Planşa VI/5.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
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Analogii: formă şi decor - Boroffka 1994, vol. I, p. 121,
TA1b.

Colectat de către persoană privată, Ferenc Serbán.
Dm=2-2,1 cm; G=0,3-1 cm.
Partea distală a unei linguri are o bucată păstrat din
mâner, având o formă elipsoidală. Pasta este degresată
cu pietricele mici. Are o ardere foarte bună şi o culoare
neagră cu gri.

45.

Oală, fragment
Nr. de inventar 11424; Planşa VII/4.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Colectat prin periegheză de către Zoltán Székely.
Dm=16 cm; G=0,7-0,9 cm.
Fragment de vas de dimensiuni medii, are marginea
lăŃită spre exterior unde este decorat cu linii incizate în
forme triunghiulare. Triunghiurile având în interior mai
multe linii oblice şi paralele. Are ca degresant nisip fin
şi o ardere foarte bună. Are culoarea brun-cafenie iar
suprafaŃa este lustruită.
Analogii: formă – Boroffka 1994, vol. I, p. 131, TA4e.k;
decor – Boroffka 1994, vol. I, p. 191, VD50.

41.

Oală, fragment
Nr. de inventar 12236; Planşa VII/1.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Din săpătura organizată de către Institutul de Istorie şi
Filozofie al Academiei R.P.R. din 1949.
Dm=30 cm; G=0,6-0,7 cm.
Vas cu gât şi corp bitronconic, decorat în partea
superioară sub gâtul vasului. Decorul constă din două
rânduri de impresiuni, realizate prin ştampilare în formă
de triunghiuri aşezat unul spre celălalt. Pasta este
degresată cu nisip şi pietricele mici. Arderea este bună
şi are culoarea roşu-cărămizie.
Analogii: formă şi decor - Boroffka 1994, vol. I, p. 132,
TA4e.mg; vol. II, Pl. 15/1.

46.

Oală, fragment
Nr. de inventar 11437; Planşa VII/7.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Persoana care a colectat materialul nu este precizată,
numai provenienŃa.
Dm=22 cm; G=1,1-1,7 cm.
Fragment dintr-un vas de dimensiuni mari. Este
decorată sub buză cu o proeminenŃă care înconjoară tot
vasul. Decorul care este realizat pe această proeminenŃă
şi acesta constă din impresiuni rotunde puŃin adâncite.
Pasta este grosieră folosind ca degresant nisip şi
pietricele medii. Arderea este foarte bună şi are culoarea
brun-cafenie deschisă.
Analogii: formă şi decor – Boroffka 1994, vol. I, p. 122,
TA1c.mk.

42.

Oală, fragment
Nr. de inventar 11399; Planşa VII/2.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Colectat prin periegheză de către Zoltán Székely.
Dm=16 cm; G=0,6-0,7 cm.
Provine dintr-un vas de dimensiuni medii. Buza este
uşor evazată. Nu este decorată. Degresată cu nisip fin.
Arderea este foarte bună şi are culoarea brun-cafenie.
SuprafaŃa este lustruită.
Analogii: decor – Boroffka 1994, vol. I., p. 122,
TA1c.mg.

43.

Oală, fragment
Nr. de inventar 11412; Planşa VII/3.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Colectat prin periegheză de către Zoltán Székely.
Dm=18 cm; G=0,7-1,4 cm.
Fragment de vas de dimensiuni medii, are marginea
lăŃită spre exterior. Fragmentule este decorat pe buză cu
linii incizate, oblice şi paralele. Pasta este degresată cu
nisip fin şi pietricele mici. Arderea este foarte bună şi
are culoarea gri-negricioasă.
Analogii: formă – Boroffka 1994, vol. I, p. 120,
TA1a.mk; decor – buză - Boroffka 1994, vol. I, p. 190,
VD45.

47.

Oală, fragment
Nr. de inventar 11438; Planşa VII/9.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Persoana care a colectat materialul nu este precizată,
numai provenienŃa.
Dm=45 cm; G=0,9-1,6 cm.
Fragment dintr-un vas de dimensiuni mari. Sub buză
găsim o proeminenŃă care probabil înconjura tot vasul şi
care este decorată cu linii oblice, incizate în şiruri. Este
degresată cu nisip fin şi pietricele medii. Arderea este
foarte bună. Are culoarea brun-cafenie deschisă.
Analogii: formă – Boroffka 1994, p. 124, TA2b; decor –
Boroffka 1994, vol. II, Pl. 57/3.

44.

Oală, fragment
Nr. de inventar 11423; Planşa VII/8.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Colectat prin periegheză de către Zoltán Székely.
Dm=n.h.; G=0,6-0,7 cm.
Fragment dintr-un vas cu corpul bombat. Este decorată
cu benzi incizate, umplute cu linii încrucişate şi
încrustat cu pastă albă. Pasta este degresată cu nisip fin

48.

Oală, fragment
Nr. de inventar 11441; Planşa VII/5.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Persoana care a colectat materialul nu este precizată,
numai provenienŃa.
Dm=18 cm; G=0,6-0,7 cm.
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Fragmentul provine dintr-un vas de mărime mijlocie,
având profilul puŃin arcuit. Este decorat pe marginea
buzei cu alveole şi cu butoni scunzi sub buză. Pasta este
degresată cu nisip şi pietricele mici. Arderea este bună.
Are culoarea roşu-cărămizie închisă.
Analogii: formă şi decor – Boroffka 1994, vol. I., p. 122,
TA1c.mg.

Persoana care a colectat materialul nu este precizată,
numai provenienŃa.
Dm=16 cm; G=0,8-0,9 cm.
Fragment provenind dintr-un vas de mari dimensiuni.
Buza este uşor evazată, sub care se află toarta. Nu este
decorat. Este degresată cu nisip şi pietricele medii.
Arderea este bună şi are culoarea neagră cu brunroşiatică şi gri.
Analogii: formă – Boroffka 1994, vol. I, p. 126, TA3c.

49.

Oală, fragment
Nr. de inventar 11444; Planşa VII/6.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Persoana care a colectat materialul nu este precizată,
numai provenienŃa.
Dm=26 cm; G=0,9-2 cm.
Provine dintr-un vas de dimensiuni mari. Profilul este
puŃin arcuit. DecoraŃia constă dintr-un brâu alveolat sub
buza vasului, sub acest brâu avem un buton orizontal
care se termină în două proeminenŃe. Este degresată cu
pietricele medii şi mari iar arderea este slabă. Are
culoarea roşu-cărămizie.
Analogii: formă – Boroffka 1994, vol. I, p. 122, TA2a.

53.

Oală, fragment
Nr. de inventar 11985; Planşa VIII/5.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Din săpătura organizată de către Institutul de Istorie şi
Filozofie al Academiei R.P.R. din 1949.
Dm=28 cm; G=1,1 cm.
Provenind dintr-un vas de mari dimensiuni, cu buza
răsfrântă şi rotunjită. Gâtul este scurt şi arcuit.
Degresată cu pietricele mari şi nisip. Arderea este bună
şi are culoarea roşu-cărămizie.
Analogii: formă – Boroffka 1994, vol. I, p. 133, TA4g.

50.

54.

Oală, fragment
Nr. de inventar 11452; Planşa VIII/1.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Persoana care a colectat materialul nu este precizată,
numai provenienŃa.
Dm=22 cm; G=0,7-1,1 cm.
Fragment de gât care provine dintr-un vas de mari
dimensiuni. Este decorat cu o bandă care marchează
limita între partea superioară şi inferioară a vasului.
Banda este decorată cu triunghiuri realizate prin
ştampilare, orizontale în şiruri care sunt amplasate în
două rânduri orientate cu vârfurile unul spre celălalt.
Pasta este degresată cu nisip şi pietricele. Are arderea
bună şi culoarea neagră, brun-cafenie deschisă şi
roşiatică.
Analogii: formă – Boroffka 1994, vol. I, p.130, TA4c.g.

Oală, fragment
Nr. de inventar 12234; Planşa VIII/4.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Din săpătura organizată de către Institutul de Istorie şi
Filozofie al Academiei R.P.R. din 1949.
Dm=18 cm; G=0,7-1,7 cm.
Fragmentul provine dintr-un vas de dimensiuni medii cu
profilul uşor arcuit. Buza este îngroşată şi proiectată în
afară. Este decorată pe buză cu impresiuni de tip „dinŃi
de lup” în trei rânduri. Pasta este degresată cu nisip fin,
pietricele medii şi mari. Arderea este bună şi are
culoarea roşu-cărămizie.
Analogii: formă şi decor – Boroffka 1994, vol. I, p. 129,
TA4c.

55.

Oală, fragment
Nr. de inventar 12235; Planşa VIII/7.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Din săpătura organizată de către Institutul de Istorie şi
Filozofie al Academiei R.P.R. din 1949.
Dm=22 cm; G=0,8-1,2 cm.
Provine de la un vas de mari dimensiuni, cu profilul în
forma literei „S”. Decorul este plasat pe partea
interioară a buzei, care constă din două rânduri de
impresiuni, realizat prin ştampilare în formă de
triunghiuri aşezate unul spre celălalt. Este degresată cu
nisip şi pietricele mici. Arderea este bună. Are culoarea
roşu-cărămizie închisă.
Analogii: formă şi decor – Boroffka 1994, vol. I, p. 130,
TA4c.mg; vol. II, Pl. 92/8.

51.

Oală, fragment
Nr. de inventar 11452; Planşa VIII/3.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Persoana care a colectat materialul nu este precizată,
numai provenienŃa.
Dm=n.h.;G=0,9-1,1 cm.
Fragmentul provine probabil dintr-un vas de mari
dimensiuni, cu gât cilindric şi cu toarta slab arcuită
aşezată pe umăr. Fragmentul este fără decoraŃie. Este
degresată cu nisip fin şi pietricele medii. Are arderea
bună şi culoarea gri-brună.
Analogii: formă – Boroffka 1994, vol. I, p. 126, TA3c.

52.

Oală, fragment
Nr. de inventar 11453; Planşa VIII/2.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna

56.

Oală, fragment
Nr. de inventar 12395; Planşa VIII/6.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
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Din săpătura organizată de către Institutul de Istorie şi
Filozofie al Academiei R.P.R. din 1949.
Dm=30 cm; G=0,5-1 cm.
Fragment dintr-un vas de mari dimensiuni având buza
lărgită şi pe partea superioară acesteia netezită. Este
decorată pe partea superioară a buzei. Decorul constă
din triunghiuri incizate care sunt umplute cu linii
incizate, oblice şi paralele. Pasta este degresată cu nisip
şi pietricele medii. Arderea este foarte bună. Are
culoarea neagră. SuprafaŃa este lustruită numai pe
interior.
Analogii: formă – Boroffka 1994, vol. I, p. 127, TA4;
decor – Boroffka 1994, vol. I, p. 191, VD50.

Colectat prin periegheză de către Zoltán Székely.
Dm=n.h.; G=0,7-0,9 cm.
Fragmentul provine dintr-o strachină cu patru lobi. Sub
buză găsim o linie incizată, orizontală, care în paralel cu
o altă linie delimitează o bandă, care este umplută cu
linii incizate oblice, paralele şi cu linii care sunt puse în
formă de X, tot incizate. Este degresată cu nisip fin. Are
arderea foarte bună şi culoarea neagră, suprafaŃa fiind
lustruită.
Analogii: decor – Boroffka 1994, vol. II, Pl. 40/9.

61.
Strachină lobată, fragment
Nr. de inventar 12311b; Planşa IX/2.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Din săpătura organizată de către Institutul de Istorie şi
Filozofie al Academiei R.P.R. din 1949.
Dm=n.h.; G=0,6-1,2 cm.
Strachina lobată din care provine fragmentul a avut o
formă semisferică, cu marginea lăŃită spre exterior şi
ornamentată cu benzi incizate, haşurate cu linii oblice şi
paralele. Una este plasată pe exteriorul buzei care
urmăreşte forma ei, iar al doilea decorează partea
superioară a străchinii, tot în această modalitate. Este
bine lustruită, lucrată din pastă foarte fină. Are arderea
foarte bună, culoarea brun – negricioasă şi cu suprafaŃa
mată.
Analogii: formă şi decor – Boroffka 1994, vol. I, p. 157,
TE1c.

57.

Oală, fragment
Nr. de inventar 11404; Planşa XI/6.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Colectat prin periegheză de către Zoltán Székely.
Dm=26 cm; G=0,7-0,8 cm.
Provine dintr-un vas de mari dimensiuni (oală?). Corpul
este bombat, şi este decorat cu spirale în formă de S,
incizate şi între legate. Acest motiv este limitat în partea
superioară şi inferioară de către benzi înguste realizate
din linii incizate, oblice succesive. Este degresată cu
nisip fin şi pietricele mici. Are arderea foarte bună şi
culoarea neagră. SuprafaŃa este lustruită pe dinafară şi
înăuntru.
Analogii: formă - Boroffka 1994, vol. I, p. 133, TA4h;
decor - Boroffka 1994, vol. I, p. 189, VD26.
Bibliografie: Székely 1955a, fig. 3/3.

62.
Strachină lobată, fragment
Nr. de inventar 11305; Planşa IX/5.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Persoana care a colectat materialul nu este precizată,
numai provenienŃa.
Dm=18 cm; G=0,5-0,9 cm.
Fragment de buză provine dintr-o strachină lobată.
Decorul constă din linii incizate în forme geometrice,
triunghiuri şi benzi în formă de „Z” realizate din haşuri
oblice şi paralele. Este degresată cu nisip fin. Are
arderea foarte bună şi culoarea neagră, suprafaŃa lui
fiind lustruită.
Analogii: decor – Boroffka 1994, vol. I, p. 190, VD33.

58.

RotiŃă de car miniatural, fragment
Nr. de inventar 13250; Planşa IV/5.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Din săpătura organizată de către Institutul de Istorie şi
Filozofie al Academiei R.P.R. din 1949.
Dm=5cm; G=0,5-0,7cm
Păstrată parŃial, prezentând o jumătate din mărime
originală. Este lucrată din pastă fină. Arderea este foarte
bună şi este de culoare brună cu pete negre.

59.
Strachină (lobată?), fragment
Nr. de inventar 11403; Planşa IX/1.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Colectat prin periegheză de către Zoltán Székely.
Dm=36 cm; H=8,2 cm; G=0,8-1 cm.
Provine dintr-un vas de dimensiuni mari. Este decorată
cu linii incizate care formează benzi concentrice şi fiind
încrustat cu pastă albă. Pasta este degresată cu nisip fin.
Are arderea foarte bună şi culoarea neagră deschisa.
Este lustruită înăuntru şi pe dinafară.
Analogii: decor – Boroffka 1994, vol. II, Pl. 31/5.

63.
Strachină lobată, fragment
Nr. de inventar 11407; Planşa IX/3.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Persoana care a colectat materialul nu este precizată,
numai provenienŃa.
Dm=36 cm; G=0,8-1,3 cm.
Vasul a avut o formă semisferică cu patru lobi, cu
marginea lăŃită spre exterior şi ornamentată cu benzi
incizate, care sunt umplute cu linii oblice şi paralele.
Este lucrată din pastă fină de culoare neagră. Arderea
este foarte bună cu suprafaŃa lustruită.
Analogii: formă – Boroffka 1994, vol. I, p.156 , TE1b;
decor – AndriŃoiu, Rustoiu. 1997, p.187, Pl. 17.
Bibliografie: Székely 1955a, fig.8/6.

60.
Strachină lobată, fragment
Nr. de inventar 11411; Planşa IX/6.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
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Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Colectat prin periegheză de către Zoltán Székely.
Dm=38 cm; G=0,6-0,9 cm.
Fragmentul provine dintr-o strachină cu buza lobată.
Are forma conică, cu marginea uşor răsfrântă. Nu este
decorată. Este degresată cu nisip fin şi pietricele mici.
Are arderea foarte bună şi culoarea este neagră spre
brun. SuprafaŃa este lustruită înăuntru şi pe dinafară.
Analogii: formă – Boroffka 1994, vol. I, p. 155, TE1a.

64.
Strachină lobată, fragment
Nr. de inventar 11430; Planşa IX/4.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Colectat prin periegheză de către Zoltán Székely.
Dm=21 cm; G=0,6-1 cm.
Fragmentul de buză provine dintr-o strachină lobată.
Este decorată în partea superioară cu un brâu tras din
pasta proprie, alveolat şi sub aceasta cu linii incizate,
oblice care se termină în impresiuni de formă rotundă.
Pasta este degresată cu nisip fin. Arderea este foarte
bună. Are culoarea neagră. SuprafaŃa este lustruită
înăuntru şi pe dinafară.
Analogii: formă – Boroffka 1994, vol. I, p. 157, TE1c;
decor – Boroffka 1994, brâu - p.192, VE2.

68.
Strachină, fragment
Nr. de inventar 11821; Planşa X/2.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Persoana care a colectat materialul nu este precizată,
numai provenienŃa.
Dm=30 cm; G=0,9-1,1 cm.
Fragment dintr-o strachină de mari dimensiuni având
buza lărgită şi partea superioară acesteia netezită. Este
decorată pe partea superioară a buzei. Decorul constă
din triunghiuri incizate, care sunt umplute cu linii
incizate, oblice şi paralele. Partea exterioară a buzei are
linii incizate, oblice, încrucişate. Este degresată cu nisip
fin. Are arderea foarte bună şi culoarea neagră.
SuprafaŃa este lustruită.
Analogii: formă – Boroffka 1994, vol. I, p. 160, TF2a;
decor – Boroffka 1994, vol. I, p. 191, VD50.

65.
Strachină lobată, fragment
Nr. de inventar 12311a; Planşa X/1.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Din săpătura organizată de către Institutul de Istorie şi
Filozofie al Academiei R.P.R. din 1949.
Dm=22 cm; G=1,2-1,5 cm.
Fragmentul provenind dintr-o strachină cu patru lobi, a
avut marginea lăŃită spre exterior şi având partea
superioară uşor înclinată în afară. Este ornamentată cu
forme geometrice care constau din linii incizate
verticale puŃin înclinate şi fiecare al doilea spaŃiu, dintre
două asemenea linii, este umplut cu împunsături
simultane (Zahnstempelung) punctiforme. Partea
superioară al acestui decor este mărginită de către o
linie incizată probabil continuă care urmăreşte forma
buzei. Pe exterior sub partea îngroşată a buzei şi pe ea
avem câte o linie incizată posibil continuă, care
urmăresc, ca şi linia mai sus descrisă, marginea
superioară a vasului. Pasta este degresată cu nisip fin şi
pietricele mici arderea fiind foarte bună. Are culoarea
roşu – cărămizie cu suprafaŃa mată.
Analogii: formă – Boroffka 1994, vol. I, p. 156, TE1b;
decor – Boroffka 1994, vol. II, Pl. 45/11.

69.
Strachină, fragment
Nr. de inventar 11405; Planşa X/3.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Colectat prin periegheză de către Zoltán Székely.
Dm=20 cm; G=0,7-1 cm.
Fragmentul provine dintr-o strachină de mari
dimensiuni, cu pereŃii uşor arcuiŃi cu buza îngroşată şi
proiectată în afară. Decorat cu crestături pe marginea
buzei, şi cu o bandă, probabil formând triunghi, umplute
cu linii incizate orizontale şi verticale sub buza vasului.
Este degresată cu nisip fin şi cu puŃine pietricele mici.
Arderea este foarte bună şi are culoarea neagră.
SuprafaŃa este lustruită înăuntru (aici are o culoare brun
– negricioasă) şi pe dinafară.
Analogii: formă – Boroffka 1994, vol. I, p. 141,
TD1a.mk.; decor – buza – Boroffka 1994, vol. I, p. 116,
R18.

66.
Strachină lobată, fragment
Nr. de inventar 12247; Planşa XI/4.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Din săpătura organizată de către Institutul de Istorie şi
Filozofie al Academiei R.P.R. din 1949.
Dm=n.h.; G= 0,6-1,1 cm.
Fragmentul provenind probabil de la partea superioară a
unei străchini lobate. DecoraŃia constă din linii incizate
în număr de trei sub buză. Sub aceste linii sunt benzi
orizontale şi oblice, realizate din două linii incizate
umplute cu împunsături simultane. Este degresată cu
nisip fin. Arderea este foarte bună şi are culoarea brun –
negricioasă.
Analogii: decor– Boroffka 1994, vol. I, p. 188, VD5.

70.
Strachină, fragment
Nr. de inventar 11410; Planşa X/4.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Colectat prin periegheză de către Zoltán Székely.
Dm=n.h.; G=0,7-1,5 cm.
Fragmentul ceramic probabil provine dintr-o strachină
lobată, fapt care se vede din rotunjirea buzei. Imediat
sub buză găsim decorul realizat prin impresiuni, care
probabil a înconjurat tot vasul în şiruri orizontale. Sub
aceste impresiuni este o linie incizată care marchează
limita a unui alt decor care constă din linii incizate în

67.
Strachină lobată, fragment
Nr. de inventar 11429; Planşa XI/1.
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benzi, umplute cu linii subŃiri haşurate. Este degresat cu
nisip fin. Are arderea foarte bună şi culoarea neagră.
SuprafaŃa este lustruită.
Analogii: decor – Boroffka 1994, vol. II, Pl. 65/2.

74.
Strachină, fragment
Nr. de inventar 12245; Planşa XI/3.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Din săpătura organizată de către Institutul de Istorie şi
Filozofie al Academiei R.P.R. din 1949.
Dm=n.h.; G=0,6-0,7 cm.
Fragmentul provine dintr-o strachină probabil lobată.
DecoraŃia constă din meandre sub formă de cârlige
simple,
acoperite
cu
împunsături
simultane
(Zahnstempelung). Este degresată cu nisip fin. Arderea
este foarte bună. Are culoarea brun-negricioasă.
Analogii: formă – Boroffka 1994, vol. II, Pl. 143/5;
decor – Boroffka 1994, vol. I, p. 185, VC27.

71.
Strachină, fragment
Nr. de inventar 11421; Planşa X/6.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Colectat prin periegheză de către Zoltán Székely.
Dm=34 cm; G=1-1,2 cm.
Provine dintr-un vas de dimensiuni mari. DecoraŃia
constă dintr-o spirală simplă în relief, având forma de
„S”. ProeminenŃele acestui decor plastic sunt incizate cu
linii oblice şi încrucişate. Pasta este degresată cu nisip
fin şi pietricele medii. Arderea este foarte bună. Are
culoarea brun-cafenie deschisă. SuprafaŃa este lustruită
înăuntru şi pe dinafară.
Analogii: decor – Boroffka 1994, vol. II, VE12.

75.
Strachină, fragment
Nr. de inventar 12454; Planşa XI/5.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Din săpătura organizată de către Institutul de Istorie şi
Filozofie al Academiei R.P.R. din 1949.
Dm=28-30 cm circa; G= 0,5-0,8 cm.
Fragmentul provine dintr-un vas de mari dimensiuni.
Este decorată pe partea interioară şi exterioară a buzei.
Decorul este realizat pe partea exterioară din puncte
făcute prin impresiuni în şiruri, iar pe partea interioară
găsim impresiuni în formă de „dinŃi de lup” în şiruri
orizontale şi linii incizate probabil triunghiulare. Pasta
este degresată cu nisip fin. Arderea este foarte bună şi
are culoarea roşu-cărămizie.
Analogii: formă – Boroffka 1994, vol. I, p. 160, TF2a;
decor – buză – Boroffka 1994, vol. I, p. 190, VD47; sub
buză – Boroffka 1994, vol. I, p. 188, VD5.

72.
Strachină(?), fragment
Nr. de inventar 11422; Planşa X/5.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Colectat prin periegheză de către Zoltán Székely.
Dm=40 cm; G=0,7-0,9 cm.
Provine dintr-un vas de mari dimensiuni. Este decorat
cu o bandă, realizată prin incizare, care este umplută cu
haşuri oblice, paralele şi unele încrucişate. Sub această
bandă găsim caneluri neprofilate şi oblice. Pasta este
degresată cu nisip fin. Arderea este foarte bună şi are
culoarea brun-cafenie foarte deschisă.
Analogii: formă – Boroffka 1994, vol. I, p. 144, TD2a;
decor – Boroffka 1994, vol. I, p. 188, VD4.

76.

Toartă
Nr. de inventar 11450; Planşa XII/1.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Persoana care a colectat materialul nu este precizată,
numai provenienŃa.
Dm=14 cm; G=0,7-0,9 cm.
Toarta provine de la un vas de mărime medie. Este
degresată cu nisip şi pietricele mici. Arderea este foarte
bună. Are culoarea neagră.

73.

Strachină, fragment
Nr. de inventar 11588; Planşa XI/2.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Persoana care a colectat materialul nu este precizată,
numai provenienŃa.
Dm=36 cm; G=0,7-1,4 cm.
Fragment de buză dintr-o strachină cu pereŃii abrupŃi.
Partea interioară a buzei este realizată printr-o margine
pronunŃată, pe această suprafaŃă este aplicată decorul
triunghiular pe un şir de linii incizate, verticale,
succesive. Triunghiurile sunt umplute cu câte două
incizii liniare, oblice. Pe partea exterioară sub buză
găsim un brâu cu împunsături punctiforme succesive.
Sub acest brâu este decorat cu triunghiuri, realizate prin
linie dublă având incizii liniare, oblice în spaŃiul dintre
ele şi sunt aşezate pe o linie dreaptă, orizontală, incizată.
Pasta este fină, având ca degresant nisip fin. Arderea
este bună şi are culoarea brun – roşiatică. SuprafaŃa
exterioară şi interioară este lustruită.
Analogii: formă – Boroffka 1994, vol. I, p. 163, TG2a.k;
decor – brâu – Boroffka 1994, vol. I, p. 188, VD5.; buză
– Boroffka 1994, vol. I, p. 191, VD51.
Bibliografie: Székely 1955b, p. 14.

77.

Toartă
Nr. de inventar 11451; Planşa XII/5.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Persoana care a colectat materialul nu este precizată,
numai provenienŃa.
Dm=14 cm; G=0,6-0,7 cm.
Provine de la o ceaşcă cu toarta supraînălŃată. Este
lucrată din pastă fină. Arderea este foarte bună. Are
culoarea neagră iar suprafaŃa este lustruită.
Analogii: formă – Boroffka 1994, vol. I., p. 137, TC3a.

78.

Toartă
Nr. de inventar 11500; Planşa XII/4.
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Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Colectat prin periegheză de către Zoltán Székely.
Dm=n.h.; G=0,7-0,9 cm.
Este o toartă nepronunŃată realizată grosolană din pastă
de aceeaşi calitate. Degresată cu nisip fin. Arderea este
bună şi are o culoarea brun-roşiatică, deschisă.

83.

Ulcior, fragment
Nr. de inventar 11447; Planşa XIII/1.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Persoana care a colectat materialul nu este precizată,
numai provenienŃa.
Dm=12 cm; G=0,6-1,2 cm.
Fragment din fundul şi corpul unui ulcior globular.
Fundul este drept, iar diametrul maxim este situat sub
jumătatea înălŃimii. Este degresat cu nisip fin. Are
arderea foarte bună şi culoarea neagră-brună.
Analogii: formă – Boroffka 1994, vol. I, p. 135, TB1c.k;
Boroffka 1994, vol. II, Pl. 27/8.

79.

Toartă
Nr. de inventar 11503; Planşa XII/2.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Colectat prin periegheză de către Zoltán Székely.
Dm=n.h.; G=0,5-0,9 cm.
Provine dintr-un vas de dimensiuni medii sau mari.
Buza vasului este uşor evazată, sub care se află toarta.
Pasta este degresată cu nisip fin şi pietricele mici.
Arderea este bună şi are culoarea gri-brună.
Analogii: formă – Boroffka 1994, vol. II, Pl. 39/5.

84.

Ulcior, fragment
Nr. de inventar 11584; Planşa XIII/2.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Persoana care a colectat materialul nu este precizată,
numai provenienŃa.
Dm=8 cm; G=0,5-0,8 cm.
Provenind dintr-un ulcior de mici dimensiuni, cu corpul
bombat şi cu gâtul uşor arcuit, este prevăzută cu toarte
mici sub buză. Este degresată cu nisip fin. Arderea este
foarte bună. Are culoarea neagră, şi suprafaŃa mată,
lustruită înăuntru şi pe dinafară.
Analogii: formă – Boroffka 1994, vol. I, p.123, TA2a.k.

80.

Toartă
Nr. de inventar 11576; Planşa XII/6.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Persoana care a colectat materialul nu este precizată,
numai provenienŃa.
Dm=32 cm; G=0,6-0,8 cm.
Fragment dintr-un vas de mari dimensiuni. Buza este
uşor evazată. Toarta este poziŃionată imediat sub buză.
Este degresată cu nisip, pietricele medii şi şist cristalin.
Arderea este bună şi are culoarea brun-gri.
Analogii: formă – Boroffka 1994, vol. I, p. 119, TA1a.

85.

Ulcior, fragment
Nr. de inventar 12450; Planşa XIII/3.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Din săpătura organizată de către Institutul de Istorie şi
Filozofie al Academiei R.P.R. din 1949.
Dm=4 cm; G=0,6-0,7 cm.
Fragment din fundul şi corpul unui ulcior globular.
Fundul vasului este concav, iar diametrul maxim este
sub jumătatea înălŃimii a vasului. Pasta este degresată cu
nisip fin şi pietricele foarte mici. Arderea este bună. Are
culoarea neagră cu suprafaŃa mată.
Analogii: formă – Boroffka 1994, vol. I, p. 135, TB1c.k;
Boroffka 1994, vol. II, Pl. 81/7.

81.

Toartă
Nr. de inventar 11824; Planşa XII/3.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Colectat de către persoană privată, Tamás Kisgyörgy.
Dm=n.h.; G=0,5-0,8 cm.
Fragment de toartă aparŃinând de un vas de dimensiuni
nehotărâte, fără decoraŃie. Este degresată cu nisip şi
pietricele mici. Are arderea bună şi culoarea neagră.
SuprafaŃa este mată.

86.

Vas „sac”, fragment
Nr. de inventar 11536; Planşa XIV/1.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Colectat de către persoană privată, Béla Steinberger.
Dm=30 cm; G=0,5-1,4 cm.
Fragment de vas cu pereŃii drepŃi, provenind probabil
dintr-un vas de tip „sac”. Decorat pe partea exterioară a
buzei cu linii incizate oblice. Sub buză găsim un brâu
tot cu linii incizate dar cu o orientare opusă celor de pe
buză. Pasta este degresată cu nisip şi pietricele mici.
Arderea este bună. Are culoarea neagră şi brun –
cafenie, este lustruită pe partea exterioară.
Analogii: formă şi decor – Boroffka 1994, vol. II, Pl.
57/3.

82.

Ulcior, fragmente
Nr. de inventar 11420-11501-11493; Planşa XIII/4.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Colectat prin periegheză de către Zoltán Székely.
Dm=12 cm; G=0,6-1 cm.
Profil aproape intregibil de la oală(?)/ulcior de mici
dimensiuni lipsindu-i partea de la gât în sus şi fundul la fel.
DecoraŃia constă din două benzi incizate. Banda superioară
este umplută cu linii incizate, oblice care formează
triunghiuri cu vârfurile îndreptate spre gura vasului. Acestea
nu sunt decorate în interior. Iar în al doilea sunt tot linii
incizate, acestea sunt amplasate oblice şi paralele. Este
degresată cu nisip fin şi pietricele mici. Arderea este foarte
bună, şi are culoarea brun-cafenie, deschisă.
Analogii: formă – Boroffka 1994, vol. I, p. 134, TB1b.
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Fragment provenind dintr-un vas de mari dimensiuni, cu
pereŃii neaccentuaŃi. Decorat în partea superioară cu linii
incizate în formă de „X”, consecutive amplasate între
două linii orizontale incizate probabil formând benzi.
Partea inferioară are caneluri oblice, coborând din
partea de sus stânga în ceea de jos dreapta, în pantă
uşoară. Pasta este degresată cu nisip fin. Arderea este
bună, datorită condiŃiilor oxidante de ardere are o
culoare brun-cărămizie. SuprafaŃa este lustruită.
Analogii: decor – Boroffka 1994, vol. II, Pl. 7-1;
canelură - Boroffka 1994, vol. I, p.182, VA12.

87.

Vas miniatural
Nr. de inventar 11856; Planşa V/7.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Colectat de către persoană privată, István Nagy.
Dm=2,6 cm; H=4 cm; G=0,5-0,9 cm.
Vas miniatural uşor tronconic spre interior având buza
neprofilată, iar fundul este simplu şi drept. Pasta este
semifină, degresată cu nisip şi cu pietricele. Arderea
este bună. Are culoarea neagră cu roşu-cărămizie, şi cu
suprafaŃa mată, deschisă.
Analogii: formă – Boroffka 1994, vol. I, p. 136, TC1c.

92.

Vas, fragment
Nr. de inventar 10102; Planşa XIV/5.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Colectat prin periegheză de către Zoltán Székely.
Dm=n.h.; G=0,4-0,6 cm.
Provine de la un gât de vas de mari dimensiuni,
ornamentată cu linii incizate în formă de „X”, amplasate
între două linii orizontale incizate, care probabil au
delimitat gâtul de corpul vasului. Este lucrată din pastă
semifină, netezită, de culoare neagră, cu ardere foarte
bună.
Analogii: formă şi decoraŃie – Boroffka 1994, vol. II.,
Pl.131/6.

88.

Vas miniatural
Nr. de inventar 14612; Planşa V/6.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Colectat de către persoană privată, Ferenc Serbán.
Dm=5,8 cm; H=3 cm; G=0,8-0,9 cm.
Vasul este de formă conică, buza este nearticulată, cu
fundul rotunjit. Pasta este degresată cu nisip şi pietricele
mici. Arderea este bună şi are culoarea roşu – cărămizie.

89.

Vas miniatural
Nr. de inventar 14632; Planşa V/8.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Persoana care a colectat materialul nu este precizată,
numai provenienŃa.
Dm=3,8 cm; H=3,2 cm; G=0,5-0,6 cm.
Vas miniatural cu pereŃii uşor arcuiŃi în afară ceea ce
rezultă că buza este uşor aplecată înăuntru. Aceasta din
urmă fiind îngroşată formând câte o proiecŃie înspre
interior şi, mai accentuat, spre exterior. Pasta este
degresată cu nisip şi pietricele mici. Arderea este bună
şi are culoarea neagră.

93.

Vas, fragment
Nr. de inventar 10123; Planşa XIV/2.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Colectat prin periegheză de către Zoltán Székely.
Dm=n.h.; G=0,6-1 cm.
Fragment din corpul unui vas cu peretele drept, dar
datorită grosimii se poate presupune că provine dintr-un
vas de dimensiuni mari. Decorat spre partea superioară
a fragmentului cu împunsături succesive în formă
elipsoidală, alungite şi amplasate oblic probabil
formând un brâu. Pasta este fină degresată cu nisip fin.
Arderea este foarte bună iar condiŃiile de ardere fiind
inoxidante, au rezultat într-o culoare neagră. SuprafaŃa
fragmentului este lustruită.
Analogii: decor – Boroffka 1994, vol. I, p. 192, VE3.

90.

Vas, fragment
Nr. de inventar 10099; Planşa XIV/4.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Colectat prin periegheză de către Zoltán Székely.
Dm=n.h.; G=0,7 cm.
Fragment de buză dintr-un vas de mari dimensiuni, cu
gât scurt, cilindric şi cu buza puternic evazată. Sub buză
găsim o proeminenŃă alungită orizontală cu urme de
tăiere oblice la mijloc. Fragmentul nu este decorat. Ca
degresant au folosit nisip şi pietricele foarte mici,
rezultând o pastă semi-fină. Arderea este bună în
condiŃii oxidante, ceea ce îi conferă o culoare bruncafenie.
Analogii: formă – Boroffka 1994, vol. II, Pl. 68/3.

94.

Vas, fragment
Nr. de inventar 10923; Planşa XV/1.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Colectat prin periegheză de către Zoltán Székely.
Dm=32 cm; G=0,4-0,9 cm.
Fragment dintr-un vas de dimensiuni mari (oală?). Nu
este decorat. Pasta este degresată cu nisip şi pietricele
mici, arderea este bună în condiŃii oxidante, ceea ce îi
conferă o culoare roşu-cărămizie.

91.

Vas, fragment
Nr. de inventar 10100; Planşa XIV/3.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Colectat prin periegheză de către Zoltán Székely.
Dm=n.h.; G=1,1-1,2 cm.

95.

Vas, fragment
Nr. de inventar 11408; Planşa XIV/6.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Colectat prin periegheză de către Zoltán Székely.
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Dm=n.h.; G=0,5-0,6 cm.
Fragmentul este decorată în partea superioară cu o
bandă orizontală, umplută cu linii încrucişate, iar sub
aceasta avem linii incizate verticale şi paralele între care
avem linii incizate în formă de „S” cu capetele
îmbucate. Pasta este degresată cu nisip fin, arderea este
foarte bună în condiŃii inoxidante, ceea ce îi conferă o
culoare neagră.

Dm=n.h.; G=0,5-0,6 cm.
Are un decor relizat dintr-o bandă îngustă, haşurată cu
linii încrucişate diagonale. Este degresată cu nisip fin şi
pietricele mici. Arderea este foarte bună. Are culoarea
brun-cafenie, deschisă.
Analogii: decor - Boroffka 1994, vol. I, p. 188, VD 4.

100.
Vas, fragment
Nr. de inventar 11426; Planşa XV/4.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Colectat prin periegheză de către Zoltán Székely.
Dm=n.h.; G=0,9 cm.
Fragmentul ceramic provenind dintr-un vas de
dimensiuni mari. Decorul constă din linii incizate care
alcătuiesc benzi, umplute tot cu linii incizate în formă
de „X”. Este degresată cu nisip fin, arderea este foarte
bună şi are culoarea gri. SuprafaŃa fiind lustruită.
Analogii: decor – Boroffka 1994, vol. I, p. 188, VD4.

96.

Vas, fragment
Nr. de inventar 11410; Planşa XIV/7.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Colectat prin periegheză de către Zoltán Székely.
Dm=n.h.; H=; G=0,6-0,7 cm.
Fragmentul provine dintr-un vas de dimensiuni mari.
Este decorată cu linii incizate. Liniile sunt realizate în
benzi triunghiulare în care s-au incizat grupuri de linii
oblice şi paralele. Este degresată cu nisip fin, are
arderea bună şi culoarea brun-gri.
Analogii: decor - Boroffka 1994, vol. II, Pl. 6/2.

101.
Vas, fragment
Nr. de inventar 11435; Planşa XV/5.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Persoana care a colectat materialul nu este precizată,
numai provenienŃa.
Dm=n.h.; G=0,5 cm.
Fragment care provine dintr-un vas de dimensiuni mari
sau medii. Decorarea constă din linii incizate oblice,
paralele, amplasate între două linii incizate orizontale.
Este degresată cu nisip fin şi pietricele foarte mici.
Arderea este bună şi are culoarea roşu-cărămizie.
Analogii: decor – Boroffka 1994, vol. I, p. 188, VD4.

97.

Vas, fragment
Nr. de inventar 11413; Planşa XIV/8.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Colectat prin periegheză de către Zoltán Székely.
Dm=n.h.; G=0,4-0,7 cm.
Fragment ceramic provenind din corpul unui vas
globular de dimensiuni mici. Decorul este realizat în
partea superioară din caneluri oblice, sub care este o
linie incizată care marchează limitele decorului a părŃii
inferioare a fragmentului, care constă tot din linii
incizate oblice şi paralele. Este degresată cu nisip fin şi
pietricele mici. Arderea este foarte bună şi are culoarea
neagră cu brună. SuprafaŃa este lustruită.
Analogii: decor – canelură Boroffka 1994, vol. I, p. 182,
VA 11; decor – incizie Boroffka 1994, vol. I, p. 189,
VD14.

102.
Vas, fragment
Nr. de inventar 11532; Planşa XV/3.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Colectat de către persoană privată, Béla Steinberger.
Dm=n.h.; G=0,8-1 cm.
Fragmentul provine dintr-un vas de dimensiuni mari.
Are un decor plastic care permite reconstituirea minim a
unei spirale. Este degresată cu nisip fin. Arderea este
foarte bună, are culoarea neagră şi urme de
pensulă/netezitor pe interior.
Analogii: decor – Boroffka N. G. O. 1994, vol. I, p. 192,
VE11.

98.
Vas, fragment
Nr. de inventar 11415; Planşa XV/8.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Colectat prin periegheză de către Zoltán Székely.
Dm=38 cm; G=0,6-1 cm.
Fragment de vas de dimensiuni mari (oală?) cu
marginea lăŃită spre exterior. Este decorată pe buză în
partea exterioară şi interioară a fragmentului cu linii
incizate oblice şi paralele. Este degresată cu nisip fin şi
pietricele mici. Arderea este bună şi are culoarea brunnegricioasă.
Analogii: decor – buză – Boroffka 1994, vol. I, p. 190,
VD47.

103.
Vas, fragment
Nr. de inventar 11534; Planşa XV/7.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Colectat de către persoană privată, Béla Steinberger.
Dm=n.h.; G=0,6-0,8 cm.
Fragmentul provine probabil dintr-un vas de dimensiuni
medii. Este decorat cu linii incizate orizontale şi
paralele, între care sunt amplasate impresiuni în forma
unor boabe de grâu, care apar în şiruri orizontale. Pasta
este degresată cu nisip fin şi pietricele mici. Arderea

99.

Vas, fragment
Nr. de inventar 11419; Planşa XV/2.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Colectat prin periegheză de către Zoltán Székely.
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este foarte bună şi are culoarea neagră. SuprafaŃa este
lustruită.
Analogii: decor – Boroffka 1994, vol. I, p.188, VD5.

Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Din săpătura organizată de către Institutul de Istorie şi
Filozofie al Academiei R.P.R. din 1949.
Dm=n.h.; G=0,7-0,8 cm.
Decorat cu linii incizate, formând benzi orizontale
realizate din două linii incizate orizontale între care
găsim romburi între legate, umplute cu linii oblice şi
paralele. Degresată cu nisip fin şi pietricele mici.
Arderea este foarte bună şi are culoarea grinegricioasă.
Analogii: decor – Boroffka 1994, vol. I, p. 189, VD 20.

104.
Vas, fragment
Nr. de inventar 11579; Planşa XV/6.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Persoana care a colectat materialul nu este precizată,
numai provenienŃa.
Dm=n.h.; H=; G=0,8-0,9 cm.
Fragmentul este decorat cu linii incizate orizontale şi cu
triunghiuri umplute cu haşuri oblice şi paralele. Este
degresată cu nisip fin şi pietricele mici. Arderea este
foarte bună. Are culoarea neagră. SuprafaŃa
fragmentului este lustruită.
Analogii: decor – Boroffka 1994, vol. I, p. 189, VD 17.

109.
Vas, fragment
Nr. de inventar 12249; Planşa XVI/7.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Din săpătura organizată de către Institutul de Istorie şi
Filozofie al Academiei R.P.R. din 1949.
Dm=n.h.; G=0,7 cm.
Este decorat cu benzi succesive orizontale. Prima bandă
de sus este alcătuite din două linii incizate orizontale
între care spaŃiul este umplut de linii incizate, oblice şi
încrucişate. După care urmează două linii adâncite,
orizontale şi paralele delimitând această bandă
superioară de una asemănătoare în partea inferioară a
ciobului. Pasta este degresată cu nisip fin. Arderea este
foarte bună, în condiŃii inoxidante ceea ce îi conferă o
culoare neagră.
Analogii: decor – Boroffka 1994, vol. I., p. 188, VD4.

105.
Vas, fragment
Nr. de inventar 11841; Planşa XVI/4.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Colectat de către persoană privată, György Lengyel.
Dm=n.h.; G=0,7-0,8 cm.
Fragmentul provine dintr-un vas de dimensiuni medii.
Este decorată cu o bandă de linii incizate, oblice din
ambele direcŃii, foarte dese acestea fiind amplasate între
două linii orizontale, drepte, incizate. Au folosit ca
degresant nisip fin. Arderea este foarte bună şi are
culoarea brun – cafenie. SuprafaŃa este lustruită.
Analogii: decor - Boroffka 1994, vol. I, p.188, VD3.

110.
Vas, fragment
Nr. de inventar 12445; Planşa XVI/5.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Din săpătura organizată de către Institutul de Istorie şi
Filozofie al Academiei R.P.R. din 1949.
Dm=n. h.; G=0,9-1,2 cm.
Fragment provenind dintr-un vas de dimensiuni mari,
este decorat cu o spirală în formă de melc, care probabil
a acoperit o suprafaŃă mai mare a vasului. Vasul este
degresată cu nisip fin şi pietricele mici. Arderea este
bună şi are culoarea neagră. SuprafaŃa fiind lustruită.
Analogii: decor – Boroffka 1994, vol. I, p. 192, VE5.

106.

Vas, fragment
Nr. de inventar 12009; Planşa XVI/1.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Din săpătura organizată de către Institutul de Istorie şi
Filozofie al Academiei R.P.R. din 1949.
Dm=22 cm; G=0,6-0,8 cm.
Fragmentul provine dintr-un vas de mari dimensiuni.
Este decorată cu linii incizate, verticale amplasate pe
buza vasului. Pasta este degresată cu nisip fin şi
pietricele mici. Arderea este bună şi culoarea este roşucărămizie.
Analogii: decor – Boroffka 1994, vol. II, Pl. 40/8.

107.
Vas, fragment
Nr. de inventar 12019; Planşa XVI/2.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Din săpătura organizată de către Institutul de Istorie şi
Filozofie al Academiei R.P.R. din 1949.
Dm=n.h.; G=1-1,1 cm.
Provine dintr-un vas de mari dimensiuni. Este decorată
cu măturica şi degresată cu pietricele medii şi mari. Are
arderea rea şi culoarea brun-cărămizie.
Analogii: decor – Boroffka 1994, vol. I, p. 188, VD1.

111.
Vas, fragment
Nr. de inventar 13235; Planşa XVI/6.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântul Gheorghe, Jud.
Covasna
Din săpătura organizată de către Institutul de Istorie şi
Filozofie al Academiei R.P.R. din 1949.
Dm=n.h.; G=0,8-1 cm.
Fragmentul este decorat cu motive geometrice, realizate
din triunghiuri prin împunsături simultane. Pasta este
degresată cu nisip fin şi pietricele mici. Arderea este
bună şi are culoarea brun-gri.
Analogii: decor – Boroffka 1994, vol. I, p. 185, VC 19.

108.
Vas, fragment
Nr. de inventar 12241; Planşa XVI/3.

112.
Vas, fragment
Nr. de inventar 13236; Planşa XVI/9.
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Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Colectat de către persoană privată, Imre Demián.
Dm=n.h.; G=1,1-1,3 cm.
Fragment provenind dintr-un vas de diametru nehotărât.
Este decorat cu un brâu, pe care
avem incizii încrucişate. Pasta este degresată cu nisip şi
pietricele medii. Arderea este bună şi are culoarea roşucărămizie cu suprafaŃa mată.
Analogii: decor – Boroffka 1994, vol. I, p. 188, VD4.

apariŃia altor trimiteri subliniază faptul că
lucrarea respectivă conŃine informaŃie de interes
pentru prezentul studiu neprezentat în doctoratul
mai sus menŃionat.
1.
Baraolt - "zwischen Baraolt und BiborŃeni";
jud. CV, A.
Periegheză pe o terasă a pârâului Dongo. Nivel de
cultură aparŃinând culturii Wietenberg gros de 1 m.
Bib.: Boroffka 1994, p. 93, nr. cat. 529.

113.
Vas, fragment
Nr. de inventar 14611; Planşa XVI/8.
Muzeul NaŃional Secuiesc, Loc. Sfântu Gheorghe, Jud.
Covasna
Colectat de către persoană privată, Ferenc Serbán.
Dm=n.h.; G=1,1-1,3 cm.

2.
Baraolt - Nisipărie, Nagyerdıalja; jud. CV, A.
Săpătură. Amplasat pe malul stâng al pârâului Baraolt
pe o proeminenŃă uşoară. 3 gropi cu puŃine vase şi
cioburi aparŃinând W.
Bib.: Boroffka 1994, p. 20, nr. cat. 46.
3.
Bixad - Vápavára; jud. CV, A.
Săpătură şi periegheze. Pe malul drept al Oltului, pe un
promontoriu a unei terase. Inventar de material din lut
ars (vezi catalogul mai jos) strat arheologic aparŃinând
de W relativ subŃire.
Bib.: Boroffka 1994, p. 23, nr. cat. 61.

Decorul constă, în partea superioară a fragmentului, din
împunsături punctiforme plasate între două linii
incizate, orizontale. Sub această bandă avem între două
linii orizontale, incizate un spaŃiu umplut cu linii
incizate, oblice şi încrucişate care separă decorurile
aflate în partea superioară şi inferioară a fragmentului.
Sub această bandă avem cârlige şi motive geometrice
realizate prin benzi incizate, umplute cu linii verticale,
orizontale şi oblice. Pasta este degresată cu nisip fin şi
pietricele mici. Arderea este foarte bună având o culoare
brun-cărămizie.
Analogii: decor – Boroffka 1994, vol. I, p.185, VC27.

4.
Bod - "Priesthügel"; jud. BR, 0.
InformaŃii insuficiente. Un singur ciob W, nepublicat.
Bib.: Boroffka 1994, p. 24, nr. cat. 66.
5.
Boroşneu Mare - Várhegy; jud. CV, A.
Săpătură. InformaŃii insuficiente legate de amplasarea
microregională a sitului. Mai multe fragmente şi ceşti
aparŃinând W.
Bib.: Boroffka 1994, p. 25, nr. cat. 78.

Catalogul siturilor aparŃinând culturii Wietenberg
din sud – estul Transilvaniei

6.
Braşov - Bartolomeu "bei der Bahn"; jud. BR,
A.
Periegheză. InformaŃii insuficiente legate de amplasarea
microregională a sitului. Materialul arheologic
aparŃinând de W nepublicat.
Bib.: Boroffka 1994, p. 26, nr. cat. 82.

Descrierea fiecărui sit va conŃine numele localităŃii
urmat imediat de toponim(e), judeŃul în care se
amplasează situl respectiv natura acestuia: aşezare
(A), necropolă (N) sau indeterminabil (0). Vor
urma prezentarea modalităŃii colectării materialului
(periegheză, săpătură arheologică sau lipsă de
informaŃie). Descrierea amplasării sitului în
microregiunea fiecăruia pe cât bibliografia
respectiv cercetările noastre în teren ne permit.
Descrierea sitului se va termina cu prezentarea
inventarului arheologic mai important şi trimiterea
bibliografică.
Se menŃionează că prezentarea sitului este doar
una sumară punându-se accent pe amplasarea
fiecăruia în propria lui microregiune. Rostul
acestui catalog este acela de a facilita verificarea
afirmaŃiilor în legătură cu peisajul arheologic al
aşezărilor din sud – estul Transilvaniei în timpul
culturii Wietenberg. Trimiterea bibliografică în
majoritatea cazurilor va fi cea de la doctoratul
lui N. G. O Boroffka deoarece aici se regăseşte o
bibliografie completă a fiecărui sit în parte, iar

7.
Braşov - Bartolomeu "Schottgrube"; jud. BR,
A.
Periegheză. InformaŃii insuficiente legate de amplasarea
microregională a sitului. Materialul arheologic
aparŃinând de W nepublicat.
Bib.: Boroffka 1994,. 26, nr. cat. 83.
8.
Braşov - Bartolomeu48; jud. BR, A.
Periegheză. InformaŃii insuficiente legate de amplasarea
microregională a sitului. S-au recuperat 34 de cioburi
aparŃinând culturii în discuŃie.
Bib.: Boroffka 1994, p. 26, nr. cat. 81.
9.
A.

48

Braşov - Vl. Răcădăului – Militärbad; jud. BR,

Probabil siturile cu nr. de cat. 6 şi 7 sunt identice cu
acesta, vezi: Boroffka 1994, p. 26.
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Periegheze. De pe malul stâng al Răcădăului s-au
recuperat 20 de cioburi Ńinând de W.
Bib.: Boroffka 1994, p. 26, nr. cat. 85.

Pe malul drept al pârâului Şumuleu în curtea Şcolii
Generale s-au găsit cinci vase aparŃinând culturii W.
Bib.: Boroffka 1994, p. 94, nr. cat. 543.

10.
Braşov - Vl. Răcădăului – Zementfabrik; jud.
BR, A.
Periegheză. InformaŃii insuficiente legate de amplasarea
microregională a sitului, doar că se află în această vale.
Două cioburi aparŃinŃnd acestei culturi.
Bib.: Boroffka 1994, p. 26, nr. cat. 86.

19.
Ciucani; jud. HR, 0.
InformaŃii
insuficiente
legate
de
amplasarea
microregională a sitului. Câteva fragmente ceramice
aparŃinând de cultura tratată.
Bib.: Boroffka 1994, p. 94, nr. cat. 544.
20.
Ciucsângeorgiu - "Curtea parohiei romanocatolice"; jud. HR, 0.
InformaŃii
insuficiente
legate
de
amplasarea
microregională a sitului. O ceaşcă aparŃinând acestei
culturi.
Bib.: Boroffka 1994, p. 94, nr. cat. 544.

11.
Braşov - Vl. Răcădăului49; jud. BR, A.
Periegheză. InformaŃii insuficiente legate de amplasarea
microregională a sitului, doar că este amplasată în
această vale eponimă.
Bib.: Boroffka 1994, p. 26, nr. cat. 86.

21.
Ciucsângeorgiu - "Grădina Patowski"; jud. HR,
0.
Periegheză. De pe o terasă a râului Fiság s-au colectat
câteva cioburi aparŃinând culturii tratate.
Bib.: Boroffka 1994, p. 94, nr. cat. 545.

12.
Braşov - Ziegelei Schmidt – Lemhgrube unter
dem Hangstein; jud. BR, A.
Periegheză. InformaŃii insuficiente legate de amplasarea
microregională a sitului. PuŃine fragmente ceramice
aparŃinând culturii W.
Bib.: Boroffka 1994, p. 26, nr. cat. 87.

22.
Comandău - "Cetatea Mică şi Mare"; jud. CV,
0.
InformaŃii
insuficiente
legate
de
amplasarea
microregională a sitului, de modul de colectare sau de
caracterul materialului.
Bib.: Boroffka 1994, p. 32, nr. cat. 130.

13.
Braşov - Zinne; jud. BR, A.
Periegheză. InformaŃii insuficiente legate de amplasarea
microregională a sitului. S-au recuperat doar câteva
fragmente ceramice aparŃinând acestei culturi.
Bib.: Boroffka 1994, p. 26, nr. cat. 88.

23.
Comolău - Stadt Reci; jud. CV, A.
Săpătură. InformaŃii insuficiente legate de amplasarea
microregională a sitului. Un singur ciob aparŃinând de W.
Bib.: Boroffka 1994, p. 32 sq., nr. cat. 131.

14.
Caşinoul Nou - "Pământ Alb"; jud. HR, A.
Periegheză. InformaŃii insuficiente legate de amplasarea
microregională a sitului. S-au identificat mai multe
cioburi aparŃinând de W.
Bib.: Boroffka N. G. O. 1994, p. 28, nr. cat. 101.

24.
Coşeni - Stadt Sf. Gheorge; jud. CV, A.
Periegheză(?) .InformaŃii insuficiente legate de
amplasarea microregională a sitului. A fost identificat
un cuptor de ars ceramică conic aparŃinând culturii în
discuŃie.
Bib.: Boroffka 1994, p. 34, nr. cat. 138.

15.
Caşinoul Nou - Damófarka; jud. HR, A.
Periegheză. InformaŃii insuficiente legate de amplasarea
microregională a sitului. S-au recuperatdoar câteva
cioburi aparŃinând culturii W.
Bib.: Boroffka 1994, p. 28, nr. cat. 100.

25.
Cozmeni - "Borbélyok"; jud. HR, A.
Periegheză. InformaŃii insuficiente legate de amplasarea
microregională a sitului. S-au recuperat câteva cioburi
aparŃinând culturii W.
Bib.: Boroffka 1994, p. 34, nr. cat. 141.

16.
Cernat; jud. CV, A.
Săpătură. Situat pe malul stâng al pârâului Cernat. Cea
mai importantă descoperire W din această aşezare este o
vatră în formă de potcoavă la capătul căreia s-a găsit un
idol antropomorf.
Bib.: Boroffka 1994, p. 94, nr. cat. 539.

26.
Cristuru Secuiesc - "Omláshegy"; jud. HR, 0.
InformaŃii
insuficiente
legate
de
amplasarea
microregională a sitului, de modul de colectare sau de
caracterului materialului.
Bib.: Boroffka 1994, p. 35, nr. cat. 147.

17.
Cincu; jud. BR, A.
Periegheză. InformaŃii insuficiente legate de amplasarea
microregională a sitului. O strachină cu buză lobată şi un
capac cu „crucea Wietenberg” au fost recuperate de aici.
Bib.: Boroffka 1994, p. 30, nr. cat. 115.
18.
N.

27.
Cristuru Secuiesc - "Valea CetăŃii"; jud. HR, 0.
Periegheză. Din Valea CetăŃii au fost recuperate câteva
cioburi aparŃinând culturii Wietenberg.
Bib.: Boroffka 1994, p. 95, nr. cat. 549.

Ciuboteni - "Curtea Şcolii Generale"; jud. HR,
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Probabil siturile cu nr. de cat. 9 şi 10 sunt identice cu
acesta, vezi: Boroffka 1994, p. 26.

28.
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Săpătură. La baza dealului Lempeş. Cultura W atestată
doar prin puŃine cioburi.
Bib.: Boroffka 1994, p. 47 sq., nr. cat. 221.

Periegheză. Pe o terasă alungită dea-lungul pârâului
Crisbăşel s-au găsit câteva cioburi aparŃinând culturii
W.
Bib.: Boroffka 1994, p. 35, nr. cat. 148.

38.
Leliceni - "Muntele cu Piatră"; jud. HR, A.
Săpătură. Pe partea estică a unui deal amplasat între
Pârâul Mare şi Pârâul Mic. Inventar răzleŃ aparŃinând
culturii W.
Bib.: Boroffka 1994, p. 53, nr. cat. 248.

29.
DejuŃiu; jud. HR, A.
Periegheză. În aşezarea modernă, pe o terasă în terenul
lui Gáspár Demeter. S-au recuperat cioburi aparŃinând
culturii W.
Bib.: Boroffka 1994, p. 36, nr. cat. 160.

39.
Lisnău; jud. CV, A.
Săpătură. InformaŃii insuficiente legate de amplasarea
microregională a sitului. S-au recuperat numeroase
fragmente ceramice W.
Bib.: Boroffka 1994, p. 53, nr. cat. 249.

30.
Dobolii de Jos; jud. CV, 0.
InformaŃii
insuficiente
legate
de
amplasarea
microregională a sitului şi de modul de colectare. Un
singur vas al W a fost recuperat de aici.
Bib.: Boroffka 1994, p. 41, nr. cat. 176.

40.
Lutoasa - "Cetatea Chiuchiar", Csuklyán vára;
jud. CV, A.
Săpătură. Pe malul drept al râului Lemnia pe culmea
unui deal. aprox. o suprafaŃă de 80 X 64 m este
fortificată cu un zid de piatră şi două şanŃuri. Situl
conŃine exclusiv material aparŃinând culturii W.
Bib.: Boroffka 1994, p. 55, nr. cat. 264.

31.
Doboşeni; jud. CV, 0.
InformaŃii
insuficiente
legate
de
amplasarea
microregională a sitului şi de modul de colectare.
ExistenŃa culturii W în acest sit a fost confirmat doar de
două cioburi.
Bib.: Boroffka 1994, p. 41, nr. cat. 177.

41.
Malnaş-Băi
"Culmea
nisipoasă",
Füvenyestetı; jud. CV, A.
Săpătură. Pe o proeminenŃă a pârâului Şomoş în Olt,
având suprafaŃa utilă de aprox. 40 X 80 m. Foarte puŃin
material aparŃinând culturii W.
Bib.: Boroffka 1994, p. 55, nr. cat. 268.

32.
Eliseni - "Cimitirul Lui Lod"; jud. HR, A.
Săpătură. InformaŃii insuficiente legate de amplasarea
microregională a sitului. Inventar arheologic aparŃinând
culturii W este alcătuit în mare parte din fragmente
ceramice.
Bib: Boroffka 1994, p. 42, nr. cat. 183, Babeş 1971, 371,
nr. 67.

42.
Măieruş - "Burgeltschen"; jud. BR, 0.
InformaŃii
insuficiente
legate
de
amplasarea
microregională a sitului şi de modul de colectare.
PrezenŃa culturii W în acest sit a fost stabilit pe baza a
două fragmente ceramice.
Bib.: Boroffka 1994, p. 55, nr. cat. 267.

33.
Feldioara - "Şcoala de agricultură"; jud. BR, A.
Săpătură (?).InformaŃii insuficiente legate de amplasarea
microregională a sitului. S-au recuperat multe fragmente
ceramice aparŃinând culturii W precum şi o foiŃă de
bronz respectiv o formă de turnătorie al unui vârf de
săgeată cu coadă de înmănuşare.
Bib.: Boroffka 1994, p. 42, nr. cat. 185.

43.
Mereşti - "Dealul Pipaşilor"; jud. HR, 0.
InformaŃii
insuficiente
legate
de
amplasarea
microregională a sitului, de modul de colectare sau de
caracterului materialului.
Bib.: Boroffka 1994, p. 56, nr. cat. 272.

34.
Filiaş - "Pământul Pădurii Mari"; jud. HR, A.
Săpătură. În partea nordică a unei terase lângă un pârâu,
fortificată cu şanŃ şi val asociabil cu W.
Bib.: Boroffka 1994, p. 43, nr. cat. 188.

44.
Mereşti - "Peştera Almaşului"; jud. HR, A şi
N?.
Săpătură. Material ceramic aparŃinând culturii W şi oase
umane indicând prezenŃa măcar a unui mormânt
aparŃinând cu mare probabilitate aceleaşi culturi.
Bib.: Boroffka 1994, p. 56, nr. cat. 271.

35.
Ghidfalău; jud. CV, 0.
InformaŃii
insuficiente
legate
de
amplasarea
microregională a sitului şi de modul de colectare.
Singurul obiect W menŃionat în legătură cu acest sit est
eun vas cu patru picioruşe.
Bib.: Boroffka 1994, p. 44, nr. cat. 200.

45.
Mereşti - "Peştera nr. 1"; jud. HR, A.
Periegheză. Cioburi aparŃinând culturii W.
Bib.: Boroffka 1994, p. 56, nr. cat. 273.

36.
Hălchiu - "Brelebrannen"; jud. BR, A.
Săpătură. Pe o proeminenŃă la baza căreia izvoreşte
Berlebrannen. Nivelul de cultură este foarte subŃire, dar
atestă cultura W.
Bib.: Boroffka 1994, p. 47, nr. cat. 217.

46.
Miercurea Ciuc - "Băi"; jud. HR, 0.
Pe malul drept al Oltului. Fără alte detalii.
Bib.: Boroffka 1994, p. 57, nr. cat. 279.

37.
Hărman - "Lempeş - Groapa Banului"; jud.
BR, A.
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56.
Poian; jud. CV, N.
InformaŃii
insuficiente
legate
de
amplasarea
microregională a sitului şi de modul de colectare. Este
vorba despre un mormânt aparŃinând culturii W având
ca inventar (nesigură asocierea contextuală) un vas cu
patru toarte.
Bib.: Boroffka 1994, p. 96, nr. cat. 567; Székely 1988, p.
158, 167.

47.
Miercurea
Ciuc
"Jigodin
Capătul
Digului/Gátvége"; jud. HR, A.
Săpătură. Pe o terasă de pe malul drept al Oltului.
Material ceramic aparŃinând culturii W.
Bib.: Boroffka 1994, p. 57, nr. cat. 281.
48.
Miercurea
Ciuc
"Köcsukland,
Köcsükland/Suta"; jud. HR, A.
Săpătură. Pe o proeminenŃă pe malul pârâului Şuta.
Inventar arheologic aparŃinând exclusiv culturii W.
Bib.: Boroffka 1994, p. 57, nr. cat. 280.

57.
Porumbenii
Mici
"Galath/Galáthetı/Omlástetı"; jud. HR, A.
Săpătură. Pe malul stâng al Târnavei Mari pe o
proeminenŃă a zonei, partea nordică fiind fortificată cu
un şanŃ. A fost identificată o casă patrulateră de
suprafaŃă aparŃinând culturii W.
Bib.: Boroffka 1994, p. 67, nr. cat. 342.

49.
Mugeni - "Vizlok"; jud. HR, 0.
Săpătură. Pe malul drept al Târnavei Mari, în apropierea
podului de cale ferată. S-a recunoscut un nivel de
cultură aparŃinând culturii W.
Bib.: Boroffka 1994, p. 58, nr. cat. 288.

58.
Racul - "Dealul Bogat - Câmpul CetăŃii"; jud.
HR, A.
Periegheză. Pe malul drept al Oltului, pe un plateau
elipsoidal (55 X 35 m). FortificaŃie formată din şanŃ şi
val aparŃinând culturii tratate.
Bib.: Boroffka 1994, p. 68, nr. cat. 344.

50.
Nicoleni - "Csördösdüllı"; jud. HR, A.
Săpătură. InformaŃii insuficiente legate de amplasarea
microregională a sitului. Multe cioburi aparŃinând
culturii W precum şi doi idoli de sex masculin, forme de
turnătorie respectiv bronzuri.
Bib.: Boroffka 1994, p. 58, nr. cat. 293.

59.
Râşnov - "Peştera Oedweg"; jud. BR, A.
Săpătură. Într-un cuptor aparŃinând culturii Tei un ciob
cu decor ştampilat (triunghiuri şi Zanstempellung)
specific culturii W, cu atât mai mult cu cât ambele
tehnici sunt străine culturii Tei, deşi forma vasului pe
care se regăsesc este mai larg răspândită tot ăn cadrul
culturii Tei.
Bib.: Boroffka 1994, p. 69, nr. cat. 355.

51.
Odorheiu Secuiesc - "Cetatea Bud", Budvár;
jud. HR, A.
Săpătură. Inventar precar aparŃinând culturii în discuŃie.
Bib.: Boroffka 1994, p. 62, nr. cat. 308.
52.
Odorheiu Secuiesc - Dealu "Cetatea Macului";
jud. HR, A.
Săpătură. Amplasat pe un platou vulcanic,
desfăşurându-se pe două terase (aprox. 1 ha). Este
fortificat cu şanŃ şi val. Inventarul arheologic constând
din cioburi şi unelte din silex.
Bib.: Boroffka 1994, p. 36, nr. cat. 158.

60.
Reci - "Telek/Törökrétje"; jud. CV, A.
Săpătură. Pe malul drept al Râului Negru pe o terasă a
acestuia. Materialul aparŃinând culturii W apare doar
răzleŃ.
Bib.: Boroffka 1994, p. 68 sq., nr. cat. 349.

53.
Pădureni - "Babolna - Kistelek"; jud. CV, A.
InformaŃii
insuficiente
legate
de
amplasarea
microregională a sitului şi de modul de colectare. S-au
recuperat numeroase cioburi ale culturii W.
Bib.: Boroffka 1994, p. 64, nr. cat. 319.

61.
Rotbav - "La PărăuŃ"; jud. BR, A.
Săpătură. InformaŃii insuficiente legate de amplasarea
microregională a sitului. Inventarul W constă din
material arheologic ceramic.
Bib.: Boroffka 1994, p. 70, nr. cat. 357.

54.
Păuleni Ciuc - "Cetate/Dealul CetăŃii/Movila
CetăŃii"; jud. HR, A.
Săpătură. Pe o proeminenŃă având laturile nordice,
sudice şi estice foarte abrupte. Materialul arheologic
aparŃinând acestei culturi nu s-a putut separa din punct
de vedere stratigrafic de materialul celorlalte culturi
prezente aici.
Bib.: Boroffka 1994, p. 65, nr. cat. 323.

62.
Rotbav - "Unghiul Gardului"; jud. BR, A.
Săpătură. InformaŃii insuficiente legate de amplasarea
microregională a sitului. Numeroase fragmente
ceramice aparŃinând de W.
Bib.: Boroffka 1994, p. 70, nr. cat. 358.
63.
Rotbav - "zwischen Rotbav und Feldioara";
jud. BR, N.
Periegheză. InformaŃii insuficiente legate de amplasarea
microregională a sitului. Un mormânt de incineraŃie
aparŃinând culturii W.
Bib.: Boroffka 1994, p. 70, nr. cat. 359.

55.
PlăieŃii de Jos - "CetăŃi de Piatră", Kıvárútja;
jud. HR, A.
Periegheză. InformaŃii insuficiente legate de amplasarea
microregională a sitului. Materialul arheologic
aparŃinând W din acest sit constă din numeroase
fragmente ceramice precum.
Bib.: Boroffka 1994, p. 67, nr. cat. 336.

64.
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fost publicate 16 cioburi şi vase aparŃinând culturii în
discuŃie.
Bib.: Boroffka 1994, p. 74, nr. cat. 386.

Periegheză. InformaŃii insuficiente legate de amplasarea
microregională a sitului. Câteva cioburi aparŃinând
culturii W.
Bib.: Boroffka 1994, p. 78, nr. cat. 411.

74.
Sfântu Gheorghe - "Eprestetı - Nisipăria"; jud.
CV, A.
Periegheză. Pe o terasă de pe malul stâng al Oltului la
aprox. 300 m distanŃă de râu. Material arheologic foarte
precar.
Bib.: Boroffka 1994, p. 74, nr. cat. 387.

65.
Sânsimion - CetăŃuia "Görgös"; jud. HR, A.
Periegheză. Pe o terasă între pâraiele Fiság şi Görgös.
Un ac din bronz şi cioburi aparŃinând culturii W.
Bib.: Boroffka 1994, p. 94, nr. cat. 540.
66.
Sânsimion; jud. HR, A.
Periegheză. Pe o terasă între pâraiele Fiság şi Görgös.
De pe pantele sudice şi sud-vestice s-a recuperat
material ceramic precar aparŃinând culturii tratate.
Bib.: Boroffka 1994, p. 78, nr. cat. 415.

75.
Sfântu Gheorghe - "İrkı"; jud. CV, A.
Periegheză. Spre nord de oraşul Sfântu Gheorghe pe o
terasă a râului Olt, în punctul în care cu ocazia
exploatării pietrei. Acest sit a fost distrus şi s-a
recuperat o strachină.
Bib.: Boroffka 1994, p. 74, nr. cat. 388; Székely 1955a,
p. 844 şi fig. 5/4.

67.
Sântimbru - "Delu Mic", Kishegy; jud. HR, A.
Periegheză. InformaŃii insuficiente legate de amplasarea
microregională a sitului. PuŃine fragmente ceramice
atestă prezenŃa culturii W în acest sit.
Bib.: Boroffka 1994, p. 79, nr. cat. 420.

76.
Simoneşti - "Panta de Stejar"; jud. HR, A.
Săpătură. InformaŃii insuficiente legate de amplasarea
microregională a sitului. Majoritatea fragmentele
ceramice pot fi atribuite cu siguranŃă W din păcate nu se
poate afirma acelaşi lucru despre piesele confecŃionat
din alt material.
Bib.: Boroffka 1994, p. 78, nr. cat. 406.

68.
Sânzieni - "Táncospad"; jud. CV, 0.
InformaŃii
insuficiente
legate
de
amplasarea
microregională a sitului şi de modul de colectare. S-a
recuperat o ceaşcă cu decor W.
Bib.: Boroffka 1994, p. 80, nr. cat. 426.

77.
Şercaia; jud. BR, 0.
InformaŃii
insuficiente
legate
de
amplasarea
microregională a sitului, de modul de colectare şi de
caracterul materialului.
Bib.: Boroffka 1994, p. 73, nr. cat. 380.

69.
Sânzieni - "Urakszerelábja"; jud. CV, 0.
InformaŃii
insuficiente
legate
de
amplasarea
microregională a sitului şi de modul de colectare.
Cultura W este reprezentată doar prin două fragmente
ceramice.
Bib.: Boroffka 1994, p. 80, nr. cat. 427.

78.
Târgu Secuiesc - "Bahndam nach BreŃcu"; jud.
CV, N.
Periegheză. InformaŃii insuficiente legate de amplasarea
microregională a sitului. Este vorba despre un mormânt
de incineraŃie în urnă al culturii W.
Bib.: Boroffka 1994, p. 85, nr. cat. 465.

70.
Sânzieni - Valea Seacă "Valea Caşin/ Pârâul
CetăŃii"; jud. CV, 0.
InformaŃii
insuficiente
legate
de
amplasarea
microregională a sitului şi de modul de colectare. S-au
recuperat câteva cioburi W.
Bib.: Boroffka 1994, p. 98, nr. cat. 591.

79.
Târgu Secuiesc - "Stadteil Ruseni"; jud. CV, A.
Periegheză. InformaŃii insuficiente legate de amplasarea
microregională a sitului. S-au recuperat doar câteva
cioburi aparŃinând W.
Bib.: Boroffka 1994, p. 85, nr. cat. 466.

71.
Sfântu Gheorghe - "Altmártya"; jud. CV, 0.
Săpătură. InformaŃii insuficiente legate de amplasarea
microregională a sitului şi de modul de colectare. S-au
cules doar câteva cioburi W.
Bib.: Boroffka 1994, p. 73, nr. cat. 384.

80.
Teliu - "Cetate/CetăŃea"; jud. BR, A.
Săpătură. InformaŃii insuficiente legate de amplasarea
microregională a sitului. Cultura W este remarcată în
acest sit doar prin puŃine fragmente ceramice.
Bib.: Boroffka 1994, p. 97, nr. cat. 584.

72.
Sfântu
Gheorghe
- "Avasalja/Avasalja
Gémvárgerincze"; jud. CV, A.
Săpătură. În valea pârâului Debren pe o terasă
(Avasalja) din care se proiectează un promontoriu
(Gémvár), pe acesta din urmă se situează o aşezare
aparŃinând culturii Ariuşd, dar nu şi a culturii W, acesta
fiind localizat la toponimul Avasalja.
Bib.: Boroffka 1994, p. 73 sq., nr. cat. 385.

81.
Toarcla - "zwischen den Gräwen"; jud. BR, A.
InformaŃii
insuficiente
legate
de
amplasarea
microregională a sitului şi de modul de colectare.
Inventarul aparŃinând culturii tratate constă din foarte
puŃine fragmente ceramice.
Bib.: Boroffka 1994, p. 85 sq., nr. cat. 469.

73.
Sfântu Gheorghe - "Bedeháza"; jud. CV, A.
Săpătură. Pe marginea unei terase care se ridică aprox.
10 m deasupra malului stâng al Oltului. Din acest sit au

82.
82

Turia - "Grădina onacului Apor"; jud. CV, A.
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Săpătură. InformaŃii insuficiente legate de amplasarea
microregională a sitului. O locuinŃă adâncită în pământ
atestă prezenŃa culturii W.
Bib.: Boroffka 1994, p. 97 sq., nr. cat. 590.

mortar pământ. Acesta din urmă arată urme puternice de
ardere.
Bib.: Boroffka 1994, p. 87, nr. cat. 480.
85.
Ungra; jud. BR, A.
Săpătură? La baza unui deal pe malul drept al Oltului.
Cu puŃin inventar aparŃinând acestei culturi.
Bib.: Boroffka 1994, p. 88, nr. cat. 486.

83.
Turia – Urnengräberfeld; jud. CV, N.
Săpătură. InformaŃii insuficiente legate de amplasarea
microregională a sitului. Necropolă aparŃinând culturii
W care constă din 26 de înmormântări în urnă.
Bib.: Boroffka 1994, p. 97, nr. cat. 589.

86.
Vârghiş; jud. CV, A.
InformaŃii
insuficiente
legate
de
amplasarea
microregională a sitului şi de modul de colectare.
Majoritatea materialului care provin din sit este ceramic
Ńinând de W.
Bib.: Boroffka 1994, p. 91, nr. cat. 512.

84.
Turia; jud. CV, A.
Săpătură. Pe o proiecŃie a dealului către râul Turia. Pe
marginea acetei proiecŃii şanŃ şi zid din piatră având ca
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Keywords: animal bones, La Tène, Dacians.
Abstract. The present article deals with the study of faunal remains brought to light in three Dacian
settlements at Şimleul Silvaniei, the points “Uliul cel Mic”, „Observator” and „Cetate”, all of them dated in
La Tène D. About 127 faunal remains were collected at “Uliul cel Mic”. From the Dacian fortification
located at Şimleu “Observator” were determined about 481 bones. The excavations performed between
1992-1997 at Şimleu “Cetate”, in the fortification and the civilian settlement unearthed 4,710 animal bones.
The sample originates in eight pit houses, 30 dump pits and the cultural layer.
Cercetările arheologice sistematice, reluate
după 1992 în Depresiunea Şimleului1, în punctele
“Uliul cel Mic”, “Cetate”, “Observator” au permis
prelevarea unor însemnate cantităŃi de resturi
faunistice aparŃinând, alături de alte materiale
arheologice La Tène-ului D2.
Din mica aşezare a epocii dacice, perioada
clasică3 de la “Uliul cel Mic” provin 127 resturi,
colectate dintr-o groapă (Gr.1/1978) şi din stratul
de cultură (Tabel 5). Din groapa respectivă ce va
fi avut o funcŃie menajeră provin 42 oase
aparŃinând la trei porci, doi cai, o vită, o oaie şi un
mistreŃ. Materialul este eterogen distribuit pe
regiuni anatomice, nesemnalându-se nici o
conexiune anatomică importantă. Chiar dacă
eşantionul de la “Uliul cel Mic” este insignifiant
sub raport statistic, datele pe care le oferă aduc un
plus de informaŃie asupra speciilor gospodărite în
Depresiunea Şimleului la finele mileniului I î.
Chr, cât şi asupra taliei şi conformaŃiei lor
corporale.
Eşantionul faunistic provenit din fortificaŃia
dacică de la Şimleu “Observator”4 cumulează 481
oase dintre care, 305 resturi s-au recoltat din 27
gropi5 (63 %), 8 oase provin dintr-o locuinŃă şi
168 oase din stratul de cultură (Tabel 4, Fig. 4). În
legătură cu aceste gropi se pot preciza
următoarele: 1. Toate complexele au puŃin resturi
faunistice, sub 20 oase cu excepŃia gropilor 29 şi
47 cu câte 26 şi 39 resturi. 2. Materialul este

puternic fragmentat, aşchiile reprezentând cam 55
% din loturile recoltate din gropi. 3. În aceste
complexe prevalează resturile de ovicaprine,
porcine iar oasele nedeterminabile provin tot de la
aceste specii. 4. Predomină în general, oasele de
mici dimensiuni (indiferent de specie): dentiŃie
izolată, falange, oase carpiene, tarsiene, coaste
fragmentare. 5. Există gropi cu resturi calcinate,
cu structura anatomică alterată de foc; altele
conŃin resturi nearse sau uşor atinse de foc şi o a
treia categorie este cea a complexelor cu oase
calcinate, alături de altele nearse ori aflate în
diverse stadii de ardere. Combinând criteriile de
mai sus pot fi definite următoarele unităŃi:
a. gropi ce conŃin oase puŃine, calcinate,
provenind de la o specie/specii de talie mică,
ovicaprine/porcine. Este cazul complexelor 34,
35, 54; 59;
b. gropi ce conŃin oase puŃine, calcinate,
provenind de la o specie/ specii de talie mare,
bovine/cabaline/cerb. Este cazul complexului 21;
c. gropi cu material nears, alături de resturi
aflate în diverse stadii de ardere (mergând de la o
pigmentaŃie roşcată, negricioasă până la una
albicioasă, tipică unei arderi complete). Este
categoria cel mai bine reprezentată, ei
aparŃinându-i gropile 14, 18, 19, 20, 22, 25, 29,
30, 47, 50, 56. În cazul gropilor 29 oasele depuse
pe fundul lor sunt arse complet, restul n-au nimic.
În cadrul gropii 20 s-au determinat dintr-un vas de
provizii o coastă de vită, o diafiză de metatars de
ovicaprin şi o mandibulă fragmentară de 2-2,5 ani
tot de ovicaprin. Groapa 22, de deservire a
cuptorului conŃinea oase aflate în diverse stadii de

1

Săpături efectuate de M. Rusu, I. Bejinaru. H. Pop.
Pop 1995, p. 104.
3
Idem, p. 106.
4
Idem, p. 111.
5
Pop 1995, p. 90.
2
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ardere. Cea mai mare parte a acestor complexe
vor fi avut cu siguranŃă o funcŃie menajeră.
d. gropi ce conŃin oase puŃine, nearse,
provenind de la o specie/ specii de talie mică,
complexele 17, 43, 45, 53,
e. gropi ce conŃin oase puŃine, nearse,
provenind de la o specie/ specii de talie mare,
complexele 8, 9, 10, 11, 33, 37, 51. Cu siguranŃă,
multe din complexele de mai sus, chiar dacă au
puŃine resturi vor fi avut o funcŃie menajeră, fiind
utilizate o singură dată.
Materialul din strat se referă, în mare parte la
resturile de faună prelevate din şanŃurile
fortificaŃiei. Oasele prezintă grade diferite de
fosilizare, în funcŃie de timpul cât s-au aflat sub
influenŃa factorilor atmosferici, fiind aruncate
acolo de-a lungul diverselor perioade de locuire a
sitului, unele fiind corodate, altele mai bine
păstrate. Ponderea speciilor este cam aceeaşi cu
cea înregistrată în gropi, predominând oasele de
dimensiuni mai mari.
Săpăturile arheologice ce au vizat fortificaŃia
şi aşezarea civilă de epocă dacică6 din punctul
“Cetate”, derulate între 1992-1997 au furnizat un
bogat şi important eşantion faunistic, ce
însumează 4710 oase. Acestea provine din 8
locuinŃe, 30 gropi şi din stratul de cultură. Din
cele 8 locuinŃe provin 2445 oase (Tabele 1-2, Fig.
1-2), însemnând 52 % din materialul recoltat de la
“Cetate”. Din cele 30 complexe, utilizate iniŃial
pentru depozitarea proviziilor şi transformate în
timp în gropi menajere7 s-au recoltat 1490 oase
distribuite inegal între acestea. Marea majoritate a
gropilor conŃin sub 100 fragmente, cu excepŃia
celor cu nr. 20, 28 şi 41, cu cca. 200 oase. Sub 10
oase conŃin gropile: 3, 6, 13, 32, 33; materialul
osteologic rezultat constă în dentiŃie izolată,
coaste fragmentare, aşchii de diafize, în general
oase mici, disparate. Groapa nr. 5 ce avea probabil
un caracter ritual8, conŃinea oase provenite de la
un porc, o vită, un mistreŃ şi un cerb. Resturile
sunt distribuite la întâmplare pe regiuni corporale,
nefiind sesizabile conexiuni anatomice; materialul
constă din falange, coaste fragmentare, vertebre,
spărturi de oase lungi. Deci, din punct de vedere
al încărcăturii osteologice nu se susŃine caracterul
ritual al gropii. În general, distribuŃia procentuală
a speciilor cât şi raporturile interspecifice se
păstrează în linii mari aceleaşi atât în locuinŃe cât
şi în gropi.
Pe baza unor corespondenŃei (drept/ stâng)
dintre oase, s-au realizat următoarele asocieri de

complexe, pe care le amintim cu titlul informativ,
în măsura în care ele pot contribui la stabilirea
unor relaŃii cronologice între acestea. În locuinŃa
mare/1993/S1, C3-5; 0-1,50 m, şi B
(bordeiul)/1993, C1; 0,80-1,00 s-au identificat o
pereche mandibule de căprior şi o pereche
mandibule de porc. Şopronul şi Gr. 15 conŃineau
o pereche de falange proximale de bour.
Şopronul şi Gr. 18 conŃineau o pereche radiusuri
proximale de porc. Gr. 12 cu Gr. 16; 0,20-0,90 m
conŃineau o pereche de tibii distale de mistreŃ.
Atelierul metalurgic, adâncime 0,80-1,00 m şi
Gr. 18, adâncime 0,70-1,40 m s-au corelat printro pereche falange proximale de bour. În atelierul
metalurgic, adâncime 0,80-1,00 m şi în B
(bordeiul)/1993, adâncime 0,80-1,00m, s-au
identificat o pereche de omoplaŃi, radiusuri distale
şi tibii distale de cerb; de asemenea, o pereche de
humerusuri distale de urs, o pereche de maxile de
porc, cele două orbite provenite din craniul
aceluiaşi porc. În atelierul metalurgic adâncime
0,80-1,00 m şi în Gr. 28, nivelul de sus, s-au
depistat o pereche de omoplaŃi de porc. La
adâncimea 0,80-1,45 m din şanŃul fortificaŃiei
din S2/C4-5, s-a prelevat o mandibulă dr., de
mistreŃ, corespondentul stg. fiind găsită în Gr. 24,
între 1,05-1,35 m. Gr. 24, între 1,05-1,35 m
conŃinea un omoplat stg de vită, corespondentul
său dr. fiind prelevat din B (bordeiul)/1993,
adâncime 0,80-1,00 m. Din aglomerarea de pietre
din C3/1997 de la 0,20-0,40 m şi din L (locuinŃa)
1/1997 provin o pereche de falange proximale de
cal. LocuinŃa mare/1993, 0,50-0,60 m şi Gr. 25,
adâncimea 0,25-0,80 m conŃineau o pereche tibii
distale de ovicaprin.
Rezultatele analizei
morfologice şi dimensionale a speciilor de
animale din cele trei situri vor fi prezentate
împreună, în cele ce urmează întrucât nu există
deosebiri majore în această privinŃă între cele trei
loturi osteologice.
Porcinele prezintă cel mai numeros material
în aşezarea din punctul “Cetate”, fiind vorba de
915 resturi (31,3 %) provenind de la 68 exemplare
(32,5 %). De la “Observator” s-au colectat doar
63 oase de porc reprezentând 25,2 %. În aşezarea
de la “Uliul cel Mic” suinelor domestice le sunt
atribuite 19 oase (7 %) provenite de la 5 indivizi
(33,3 %). PrezenŃa în material a numeroase oase
aproape imposibil de atribuit porcului ori
mistreŃului a impus crearea unei categorii
artificiale “Sus sp” în care au fost incluse, mai
ales coastele, unele resturi de vertebre, pereŃi
diafizari etc. Resturile de schelet cefalic sunt
numeroase permiŃând o bună prelucrare statistică.
Măsurătorile executate indică o largă variabilitate
dimensională, caracterizând indivizi cu un schelet

6

Idem, p. 107
Pop, 1995, p. 87
8
Pop, 1994, p. 64
7

94

Brukenthal. Acta Musei, IV. 1, 2009
Economia animalieră a comunităŃilor La Tène din depresiunea Şimleului (judeŃul Sălaj)

“Wietenberg” (68,9-79,8 cm, X=74,1 cm)11. În
alte situri, deşi există valori ale taliei de peste 70
cm, ele sunt puŃine, prevalând animalele cu un
greabăn mai redus. Astfel la Mereşti (jud.
Covasna), deşi porcul are o conformaŃie corporală
asemănătoare cu cel de la Şimleu are totuşi o talie
mai mică, în medie de 65,1 cm12. Un porc de talie
mai mică a fost identificat şi în siturile din Banat:
Ziridava (Pecica)13, “Stenca”- Liubcovei (X=66,2
cm) şi Divici (X=70,5 cm)14, ori în sudul Ńării15.
În privinŃa vârstelor de sacrificare (Tabel 3,
Fig. 5-6) în cazul primului sit se constată
următoarea situaŃie: din cei 68 indivizi prezumaŃi,
juvenilii şi subadulŃii reprezintă doar 29,5 %. În
această categorie purceii de lapte reprezintă doar
4,5 %. Exemplarele adulte totalizează 48,5 % iar
maturii 22%. În general, se constată trei “vârfuri”
de tăiere şi anume, pe la 11-12 luni (16,2 %), 1618 luni (20,5 %) şi spre 2 ani (13,2 %). Posibil ca
aceste “vârfuri” să coincidă cu sacrificări în
sezonul rece, în restul anului tăierile fiind
sporadice. Mai trebuie precizat faptul că,
sacrificările la porcine se făceau în mare măsură
după atingerea maturităŃii sexuale, mai ales după
prima fătare. Procentul de animale Ńinute în scop
reproductiv este substanŃial (22 %), ele nefiind
totuşi exploatate peste 4-5 ani, aşa cum o arată
studiile eroziunii dentare. Exemplare bătrâne nu sau depistat. Deşi la “Observator” s-au identificat
doar 8 exemplare, ponderea categoriilor de vârstă
este asemănătoare: juvenilii reprezintă 12,5 %,
subadulŃii lipsesc, adulŃii însumează 62,5 % iar
maturii (în cazul acesta doar maturi tineri) 25 %.
La “Uliul cel Mic”, din cele 5 exemplare, două
sunt subadulte, două adulte şi unul matur.
Evident, porcinele reprezentau baza aprovizionării
cu carne şi grăsime, fiind protejate stocurile de
bovine şi ovicaprine.
Bovinele domestice totalizează 566 oase (19,3
%) la Şimleu – “Cetate” şi 87 oase (34,8 %) la
Şimleu – “Observator. Ca pondere pe NMI
(număr minim de indivizi) frecvenŃele sunt
asemănătoare, 16,7 %, respectiv 26,8 %.
DiferenŃele procentuale dintre cele două situri
rezidă, în primul rând, în mărimea eşantioanelor,
cel de la Şimleu – “Observator cumulând sub 600
resturi faunistice. %. La “Uliul cel Mic” ele
însumează 20,4 % pe resturi şi 20 % pe MNI..
Pe resturile maxilare se constată, potrivit
datelor metrice prelevate, o dentiŃie puŃin masivă,

cefalic puŃin gracilizat. DentiŃia este masivă, mai
ales molarii, puŃine exemplare având o dentiŃie
gracilă. Astfel, pe seria lungimii M3 s-a estimat o
medie de 29,7 mm (26-33 mm, n=12); lungimea
M1-M3 o medie de 63,2 mm (57-68,5 mm, n=7).
În cazul mandibulei s-a estimat pe lungimea M3 o
medie de 67,5 mm (61-77,5 mm, n=5), iar pentru
lg. şirului de molari, o valoare a mediei de 33,5
mm (28-39 mm, n=16).
Datele obŃinute prin analiza parametrilor
scheletului postcefalic relevă, aşa cum era de
aşteptat aceleaşi valori crescute, cât şi o largă
variabilitate dimensională. Exemplificăm prin
următoarele serii de date metrice: humerus lŃ.
trohlee 27,5-32 mm, X=29,9 mm (n=6); radius lŃ.
prox. (proximală) 19,5-33 mm, X=28,3 mm,
(n=14); tibie lŃ. dist. (distală) 27-32 mm, X=30,6
mm (n=10), astragal lg. lat. (laterală) 37-43,5 mm,
X=39,7 mm (n=12). Valorile medii sunt apropiate
de cele ale suinelor domestice din situl de la
Sighişoara – “Wietenberg”9 şi Pecica10.
Numeroasele piese întregi au permis estimarea
unei înălŃimi medii la greabăn de 72 cm, aceasta
oscilând între 63,5-78,9 cm (n=22). S-a presupus
existenŃa a două grupe de indivizi: una cuprinzând
animale cu o talie mică-medie, de 63-70 cm, şi o a
doua cu exemplare înalte de 70-79 cm. Probabil,
în prima categorie por fi incluse femelele (ori
masculii cu un schelet ceva mai gracil), iar în ce-a
de-a doua categorie, masculii şi/sau exemplarele
metise (rezultate din încrucişările cu mistreŃul).
Practic limita superioară de variaŃie ale populaŃiei
domestice este greu de trasat de cea ale suinelor
sălbatice. Aceleaşi greutăŃi le-am întâmpinat şi în
gruparea seturilor de date culese de pe lăŃimile
oaselor. Astfel că în tabelul-anexă (cuprinzând
măsurătorile), acolo unde au fost nelămuriri am
notat cu “?”. Nu este exclus ca aceste încrucişări
cu specia sălbatică, foarte numeroasă în regiune să
nu fi avut de cele mai multe ori un caracter
spontan, ci chiar cei din comunitate să fi avut
preocupări de ameliorare a genofondului local de
porcine. Procentul de exemplare robuste cuprinde
peste jumătate din numărul de exemplare
estimate, pentru a fi vorba de metisaje
întâmplătoare. Şi în siturile de la “Observator” şi
“Uliul cel Mic” s-au estimat pentru porc talii de
76,9 cm, iar pe baza unui radius ce provenea de la
un animal ce nu atinsese 3-3,5 ani, s-a calculat o
valoare a taliei de 68,3 cm. Probabil când va fi
fost încheiată creşterea osului, talia animalului
respectiv va fi depăşit 70 cm. Valori aşa de
crescute ale taliei le mai întâlnim la Sighişoara –
9

11

El Susi 1996b, p. 514.
Bindea 2000, p. 165-167.
13
Haimovici 1969, p. 405.
14
El Susi 1996a, p. 127.
15
Udrescu 1984, p. 85.
12

El Susi 1996b, p. 514.
Haimovici 1969, p. 405.
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înregistrându-se valori ale lg. lui M3 de 31-38 mm,
cu o medie (X) de 34,3 mm (n=9). S-au păstrat
două procese cornulare, de la două femele, acestea
având o morfologie de tip “brahyceros”. Coarnele
sunt de mici dimensiuni, plasate în plan cu
frontalul, uşor curbate în faŃă, pedicelul bine
exprimat, linia intercornuală concavă. Alte medii
calculate pe lăŃimile oaselor sunt: metatars, lŃ.
prox. 44-50,5 mm, X= 46,5 mm (n=6); lŃ. dist.
47,5-56 mm, X=53,8 mm (n=5); tibie, lŃ. dist. 5571 mm, X=62,5 mm (n=6); astragal lg. lat.
(laterală) 61-67 mm, X=63,7 mm (n=7); calcaneu
lg. max. 113-150 mm, X=129,1 mm (n=8). Datele
sugerează o vizibilă variaŃie dimensională datorată
mai ales sexului, diferenŃele între valorile minime
şi maxime fiind de câŃiva cm. Din B
(bordeiul)/1995, S5/C2 provine un metatars stg.,
cu lungimea de 215 mm, pe baza lui estimându-se
o talie de 117,6 cm. Un indice diafizar de 12,5
indică apartenenŃa lui la un animal castrat.
Fenomenul castrării este destul de rar întâlnit în
aria dacică (cel puŃin aşa îl susŃin datele
osteologice), mai fiind pus în evidenŃă la
Grădiştea (jud. Brăila)16 şi Vlădiceasca (Valea
Argovei)17. Din Gr. (groapa) 41/1997, -2,30 m
provine un metatars dr., cu lungimea de 205 mm
furnizând o valoare a taliei de 115,2 cm. Un
indice diafizar de 14,1 indică apartenenŃa piesei la
un mascul. Este o talie ceva mai mică, ce se
plasează sub intervalul de variaŃie stabilit pentru
masculii din situl dacic de la Sighişoara –
“Wietenberg” (120-124 cm)18. O valoare
asemănătoare (116,5 cm) s-a înregistrat în
aşezarea dacică de la Mereşti19. Pentru Banat s-au
înregistrat valori de 103-112 cm pentru înălŃimea
la greabăn a vitelor de la Pecica20 şi 109,5 cm,
112,6 cm în siturile din valea Dunării de la
“Stenca” – Liubcovei şi Divici21. Vitele
populaŃiilor celtice din arealele învecinate
României înregistrează talii la fel de mici, poate
chiar mai reduse, care rareori depăşesc 110 cm.
Ne referim la bovinele din zonele Srem şi
Vojvodina22. Nici restul dimensionărilor pe
lăŃimile oaselor nu exemplifică animale cu o
conformaŃie prea robustă. Din siturile de la
“Observator” şi “Uliul cel Mic” provin şi mai
puŃine oase de vită dimensionabile, cele câteva
valori indică, de asemenea exemplare modeste ca

talie şi conformaŃie corporală. În ansamblu, datele
metrice ale bovinelor exploatate de comunităŃile
La Tène din Depresiunea Şimleului se încadrează
în limitele dimensionale ale populaŃiilor de bovine
exploatate în epoca dacică pe teritoriul României,
vorbind de exemplare mici, primitive, cu
performanŃe economice modeste.
În privinŃa vârstelor de tăiere se constată
următoarea situaŃie: în primul sit, din cele 35
animale, tineretul şi subadulŃii reprezintă cam
treime (28,5 %) iar adulŃii şi maturii restul, 71,5
%. Cele mai multe animale erau sacrificate în
stadiul adult (45,7 %), după atingerea maturităŃii
sexuale, masculii fiind preferaŃi pentru tăiere.
Exemplarele mature nu erau Ńinute până la o
vârstă prea avansată. Se pare că, tăierile masive se
făceau primăvara-vara-începutul toamnei (cam 66
% din indivizii estimaŃi), în sezonul rece
sacrificările fiind mai puŃine. Un mod de
exploatare asemănător se constată pe eşantionul
bovinelor de la “Observator”. Astfel, din cele 11
exemplare prezumate, un procent de 18,1 % îl
reprezintă tineretul şi subadulŃii, 54,6 % adulŃii şi
27,3 % maturi. În ultima categorie s-a identificat
un animal cu dentiŃia foarte erodată. La “Uliul cel
Mic” cele trei animale au fost tăiate pe la 18-24
luni, la 3,5-4 ani şi pe la 5-6 ani. Evident,
taurinele erau întrebuinŃate la furnizarea laptelui,
cărnii, la tracŃiune.
Ovicaprinele cu cele 318 oase totalizează un
procent de 14,4 % la Şimleu – “Cetate”, plasânduse pe locul trei după suine şi bovine. La Şimleu –
“Observator”, ele se plasează pe locul secund,
după bovine, cu cele 67 oase (26,8 %). Din cel
de-al treilea sit s-au recoltat 11 oase (8,6 %)
provenind de la trei animale adulte-mature (20
%). În cazul primului sit, din eşantionul
rumegătoarelor mici, oasele de ovine reprezintă
doar 6,6 % iar cele de caprine 5,3 %. Restul
materialului nu poate fi atribuit la una din cele
două specii, având în vederea prevalenŃa resturilor
maxilare, ori a altor elemente de schelet pe care
nu se poate realiza o departajare pe specii. Din
locuinŃa-atelier/1994, -0-0,50 m provine un corn
dr., de tip “prisca”, atribuit unui mascul (Capra
hircus), cu lungimea de 220 mm; diametru mare
bază/diametru mic/circonferinŃa de 47/33,5/130
mm. Muchia frontală este tăioasă, cea nucală este
rotunjită, fiind tăioasă spre vârf; pe secŃiune piesa
este biconvexă. Tot din atelier provine un alt corn
fragmentar aparŃinând unei femele. Din Gr. 41
provin alte două fragmente de coarne,
nedimensionabile, aparŃinând la două femele.
Potrivit resturilor de coarne pentru caprine s-a
stabilit un raport pe sexe, M/F de 1/3.
Dimensionările scheletului indică animale
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Udrescu 1992, p. 47.
Udrescu 1988, p. 86.
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El Susi 1996b, p. 515.
19
Bindea 2000, p. 162.
20
Haimovici 1969, p. 405; taliile le-am recalculat
aplicând coeficienŃii Matolcsi.
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El Susi 1996a, p. 113.
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robuste, probabil cu o talie ce o depăşea pe cea a
oilor. Toate cele patru exemplare au depăşit
stadiul adult, unul fiind un animal senil, cu
dentiŃia puternic erodată.
Eşantionul ovinelor se repartizează la şapte
exemplare, dintre care doar două sunt juvenilesubadulte, restul au depăşit stadiul adult. Evident,
această proporŃie de animale sacrificate: 4/7
caprine/ovine, dacă este cât de cât obiectivă indică
o pondere crescută a caprinelor printre
rumegătoarele mici. Din scheletul postcefalic s-au
conservat câteva piese întregi favorizând aprecieri
asupra taliei. Din locuinŃa târzie/1993 provine un
radius stg. cu lg. max. 157 mm, corespunzând
unei înălŃimi la greabăn de 63,1 cm (Teichert).
Piesa provine de la un animal sacrificat puŃin după
trei ani aşa cum o indică sutura epifizei distale.
Din acelaşi complex provine şi un metacarp dr. cu
lg. maximă 128 mm ce a furnizat o valoare a taliei
de 62,5 cm (Teichert) şi 62 cm (łalkin). Osul
provine de la individul de mai sus. Cele două
valori înregistrate corespund mediei ovinelor din
situl dacic de la Sighişoara – “Wietenberg”, care
este de 62,4 cm (58,2-65,5 cm)23; de asemenea,
ele depăşesc valorile taliei ovinelor din aşezările
dacice de la sud-est de CarpaŃi: Radovanu,
Cârlomăneşti,
Piscu-Crăsani,
Mărgăriteşti,
Vlădiceasca24, Grădiştea25, Borduşani-Popină26,
Zimnicea27, cât şi pe a celor din Banatul sudic,
pentru care s-a estimat o medie de 60,5 cm.
Ovinele din siturile dacice din Transilvania par
ceva mai robuste şi mai înalte decât cele
exploatate în epoca fierului în Câmpia Panonică28
şi în Europa vestică şi centrală29. Dimensionările
pe lăŃimile oaselor indică şi ele valori ce se
încadrează în parametrii epocii dacice, tinzând
către
limitele
superioare
ale
acestora.
Exemplificăm prin câteva medii calculate pe
maxilare şi lăŃimile oaselor: lungimea M3 are o
medie de 23,1mm (19-26 mm; n=13); humerus lŃ
dist. 25-31,5 mm, X=28,8 mm, (n=8); tibie lŃ. dist.
27-32,5 mm, X=28,4 mm (n=10). La “Observator
s-a estimat o medie a lui M3 de 18,9 mm (18,5-19
mm; n=3). Posibil ca ponderea crescută a
resturilor de capră să fi dus la o creştere a
parametrilor respectivi. Aşadar ovicaprinele
gospodărite de comunităŃile din Depresiunea
Şimleului erau de mărime medie, caprele având o

conformaŃie mult mai robustă decât a ovinelor aşa
cum o relevă dimensionările pe lăŃimile oaselor.
În privinŃa vârstelor de sacrificare, la “Cetate”
s-au identificat 30 exemplare de rumegătoare
mici. Dintre acestea un procent de 6,6 % îl
reprezintă animalele tinere, 16,7 % sunt
subadulŃii, 36,7 % adulŃii şi 40 % exemplarele
mature. Şi în acest caz se constată un mod de
exploatare aidoma bovinelor, în sensul prevalenŃei
animalelor adulte şi mature în proporŃie de 2/3,
sugerând o utilizare a celor două specii în scopuri
prevalent utilitare, lapte, lână şi în subsidiar ca
furnizoare de carne. În special caprele par să fi
fost utilizate până la o vârstă înaintată. În cazul
ovicaprinelor se constată o intensificare a tăierilor
toamna, iarna şi începutul primăverii, în proporŃie
de 60 %. În sezonul cald procentul de animale
sacrificate este redus. Nu este exclusă o oarecare
pendulare sezonieră a turmelor. La “Observator”
s-au identificat doar 10 exemplare de ovicaprine,
dintre care tineretul şi subadulŃii reprezintă 20 %
iar 80 % sunt animalele adulte şi mature. Şi în
acest caz avem de-a face cu o exploatare a
turmelor de ovicaprine în scopuri prevalent
utilitare.
Ecvideele totalizează 144 resturi (4,9 %) la
Şimleu – “Cetate” şi 7 oase (2,8 %) la Şimleu –
“Observator”, în ambele cazuri plasându-se pe
locul patru printre mamifere. La “Uliul cel Mic”
s-au determinat 10 resturi de la cabaline (7,8 %)
provenind de la două exemplare (13,3 %) adulte.
Materialul cabalinelor este fragmentat, ilustrând
toate regiunile corporale, ceea ce sugerează
utilizarea speciei în alimentaŃia comunităŃilor
respective. Din locuinŃa-atelier provine un
metacarp stg., cu lungimea maximă 214 mm.
Corespondentul său drept a fost recoltat din zona
locuinŃei, din S4/1994, 0-0,50 m. Pe baza celor
două piese s-a estimat o talie de 128-136 cm
(Witt) şi 130,7 cm (Kiesewalter). Indicele diafizar
cu o valoare de 16,8 încadrează metacarpele în
categoria extremităŃilor semi-masive (scara
Brauner). Exemplarul respectiv, cu talie joasă şi
extremităŃi groase, face parte din categoria cailor
geto-daci “ordinari” (de duzină), cu utilizări
multiple în activităŃile gospodăreşti30. Astfel de
exemplare le întâlnim într-o serie de situri
transilvănene din epoca fierului, precum cele de la
Sighişoara, Porolissum “Măgura” Moigradului31,
Mereşti şi din sud-estul României32. Şi
dimensionările pe lăŃimile oaselor certifică
existenŃa exemplarelor de mărime mică-medie.

23

El Susi 1996b, p. 516.
Udrescu 1982, p. 142; idem, 1992, p. 47.
25
Udrescu 1992, p. 47.
26
Bălăşescu 1997, p. 50.
27
Haimovici 1972, p. 200.
28
Bökönyi 1981, p. 107.
29
Audoin-Rouzeau 1991, p. 17.
24

30

Haimovici 1971, p. 180; idem 1993, p. 173.
El Susi 1999, p. 390.
32
Udrescu 1982, p. 142; Haimovici 1989, p. 311.
31
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Exemplificăm prin următoarele date: metacarp, lŃ.
dist. 48-56 mm, X=51,3 mm (n=5); falanga
proximală, lg. max. 78-85 mm, X=81,6 mm
(n=6); lŃ. dist. 40-45 mm, X=42,5 mm (n=5);
falanga medie, lg. max. 43-50,5 mm, X=47,2 mm
(n=6); lŃ. prox. 49-57 mm, X=52,5 mm (n=6); lŃ.
dist. 42,5-51,5 mm, X=46,6 mm (n=5). Probabil
regiunea Şimleului, cu un relief colinar, uşor
accidentat să fi favorizat creşterea unei “rase” de
cai de talie joasă, cu corp îndesat şi extremităŃi
semigroase, cu utilizări multiple în activităŃile
curente. Din cei 7 indivizi, unul a fost tăiat pe la
18-24 luni, unul pe la 7-9 ani, altul era bătrân iar
restul între 3-4,5 ani. PrevalenŃa indivizilor
subadulŃi-adulŃi tineri în proporŃie de 70 % indică
cu certitudine utilizarea calului în alimentaŃie,
procentul de animale exploatate până la o vârstă
avansată în scopuri utilitare fiind redus.
Exemplarul bătrâne este mascul. La “Observator”,
toŃi cei 3 indivizi au fost sacrificaŃi în stadiul
subadult-adult tânăr, nu mai târziu de 5 ani.
Câinelui revin 9 resturi (0,3 %) la “Cetate” şi
3 oase (1,2 %) la “Observator”. Cea mai mare
parte a materialului canidelor din prima aşezare
provine din B/1993; este vorba de o pereche de
coxale, cu lg. maximă de 140 mm, cât şi de
fragmente de tibie şi radius. Prin analogie cu
material similar oasele au aparŃinut unui exemplar
de talie mare (în jur de 51 cm)33. Tot din acelaşi
complex provine un humerus cu lŃ. distală de 35,5
mm, care ar putea proveni de la un animal foarte
robust, cu o talie supramedie. Din Gr. 41/1997
provine o pereche de maxilare, pe baza cărora s-a
estimat o lungime bazală craniană (Dahr) de
150,3. Valoarea caracterizează aşa zisul tip “Canis
familiaris intermedius”, fiind vorba de un individ
de talie supramedie. De la “Observator” s-a
prelevat o maxilă stg., pe baza lungimi jugale de
61 s-a estimat o lungime bazală craniană (Dahr)
de 132,9, ceea ce ar corespunde unui câine de talie
mică. Aşadar, în Depresiunea Şimleului, în epoca
dacică existau câini de talie mică şi mare, ultima
categorie fiind mai bine reprezentată. Toate
exemplarele au depăşit stadiul adult.
Dintre mamiferele sălbatice cel mai bine
reprezentat la Şimleu “Cetate” este mistreŃul.
Acesta însumează 554 oase, reprezentând un
procent de 18,9 %. Ca NMI specia are o pondere
de numai 14,8 %. DiscordanŃa dintre cele două
frecvenŃe se datorează, în mare parte cantităŃii
însemnate de oase provenind din scheletul
apendicular, elementele craniene fiind mai slab
reprezentate. La “Observator” specia totalizează
doar 6 oase, reprezentând 2,4 %, în acest caz

cerbul fiind specia cu cele mai multe resturi din
grupa
speciilor
sălbatice.
Dimensionările
executate pun în evidenŃă exemplare robuste, deşi
mai mult de jumătate din animalele vânate erau
femele. În general, mediile calculate pe dentiŃie şi
schelet postcefalic sunt tot atât de mari cât cele de
la Ziridava34 şi din Valea Dunării35, depăşindu-le
pe cele din aşezările geto-dace din sud-estul Ńării.
FaŃă de porcinele din nivelele La Tène de la
Gomolava valorile sunt net superioare36. Aducem
ca exemple următoarele medii estimate: maxilă,
lg. M1-M3 81-92 mm, X=85,3 mm (n=8); lg. M3
37-49 mm, X=43,9 mm (n=14); mandibulă, P2-M3
123-130 mm, X=127,7 mm (n=4); M1-M3 82-89
mm, X=86,4 mm (n=7); lg. M3 42-52 mm,
X=45,4 mm (n=22); scapulă, lg. cap articular 4054 mm, X=46,8 mm (n=13); humerus, lŃ. trohlee
39-48 mm, X=41,7 mm (n=18); lŃ. dist. 50-63
mm, X=54,5 mm (n=15); tibie, lŃ. dist. 38-53 mm,
X=40,8 mm (n=26); astragal, lg. lat. 51-60 mm,
X=54,7 mm (n=30). De asemenea, s-au identificat
exemplare extrem de robuste, fiind vorba de
masculi. Exemplificăm prin lŃ. dist. a
humerusului, de 63 mm sau lŃ. dist. a tibiei de
peste 50 mm Dimorfismul sexual este bine
exprimat fiind în mare măsură responsabil pentru
larga variabilitate dimensională a mistreŃului. Pe
un număr de 52 piese întregi (în mare parte,
astragale, calcanee, metapodii) s-a estimat o
medie a taliei de 97,8 cm (81,2-107,4 cm; n=52).
Cu certitudine o serie de oase dimensionabile
provin de la exemplare metise, acolo unde nu am
fost siguri de apartenenŃa oaselor le-am notat în
tabelele anexă cu datele metrice, cu “*?”. Pe baza
materialului de la “Cetate” s-au estimat 31
exemplare, dintre care, 87 % sunt adulŃi şi maturi
şi doar 13 % sunt animale subadulte. Evident,
dificultatea departajării oaselor de animale tinere
în cadrul celor două specii a dus la absenŃa
exemplarelor juvenile în cadrul claselor de vârstă.
La “Observator” s-au identificat doar oase
provenind de la două animale, ce au depăşit
stadiul adult. De la “Uliul cel Mic” provin doar 4
oase (3,1 %) atribuite unui exemplar matur.
Cerbul însumează 303 resturi (10,4 %) la
Şimleu “Cetate” şi numai 16 oase (6,4 %) la
Şimleu “Observator”. Scheletul cefalic este
modest reprezentat, marea parte a materialului
provenind din scheletul apendicular. Se pare că
prevalează masculii printre animalele vânate,
posibil să fie vorba despre o vânare selectivă a
speciei. Datele metrice prelevate sugerează
34

Haimovici 1969, Tab. 1.
El Susi 1996a, p. 339.
36
Clason 1979, p. 77-83.
35

33

Moise 2000, p. 25.
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exemplare de mărime medie, mediile estimate pe
lăŃimile oaselor neatingându-le pe cele ale speciei
exploatată în SubcarpaŃii Moldovei37 ori din
regiunea SubcarpaŃilor de curbură38. În cazul
primului sit, din cei 17 indivizi, un procent de
11,7 % îl reprezintă subadulŃii, 17,6 % adulŃii şi
70,6 % maturii. Minimum 4 exemplare au fost
vânate
iarna-începutul
primăverii.
Pentru
“Observator”, din 4 indivizi estimaŃi, doar unul
este subadult restul sunt maturi. De la “Uliul cel
Mic” provin 3 resturi (2,3 %) aparŃinând unui
animal bătrân.
De la bour s-au identificat 60 resturi
însemnând un procent de 2,3 %, ceea ce plasează
specia pe locul trei printre mamiferele vânate, în
situl de la “Cetate”. AbsenŃa speciei în celelalte
două situri este aleatorie având în vedere
eşantioanele reduse. Materialul provine de la
minimum 6 indivizi, reprezentând 2,9 %.
Resturile provin în mare parte din extremităŃile
distale ale membrelor, identificându-se un număr
important de falange. Pe lungimea maximă a
falangei proximale s-a estimat o variaŃie de 71-82
mm, cu o medie de 77 mm (n=12). Se constată un
vizibil dimorfism sexual datorat în mare parte
sexului. Dimensionările executate indică o
populaŃie de mărime medie, fără a depista animale
extrem de robuste. Din cele 6 exemplare, unul
este adult, altul matur tânăr şi patru sunt maturi.
Nu există resturi de la animale bătrâne.
Oase de căprior s-au identificat doar în cazul
primei aşezări. Este vorba de 17 fragmente (0,6
%) provenind de la cinci animale (2,4 %). Dintre
acestea, unul este subadult, unul adult şi trei au
depăşit acest stadiu. Se pare că două exemplare au
fost vânate la finele primăverii-vara. Ursul este
reprezentat printr-un singur omoplat la
“Observator”, specia fiind mai numeroasă la
“Cetate”. Din situl respectiv s-au determinat 24
oase (0,8 %) sugerând trei exemplare adulte (1,4
%). Sunt resturi ce ilustrează toate regiunile
corporale, cu o mai bună reprezentare a
scheletului apendicular. De la trei castori adulŃi
provin 7 oase (0,2 %) aparŃinând unor exemplare
de mărime medie. Specia nu a fost identificată la
“Observator” şi “Uliul cel Mic”. Din
locuinŃa/1992 provine un singur omoplat dr. de
iepure. De la găină s-au păstrat două resturi, ce
provin în exclusivitate din aşezarea de la “Cetate”.
Este vorba de aparŃinând la două exemplare de
talie mică.

37
38

Exploatarea speciilor
Nu vom insista în cele ce urmează pe
rezultatele de la “Uliul cel Mic”, materialul fiind
puŃin numeros şi nesemnificativ statistic.
Singurele remarci demne de reŃinut sunt: ponderea
relativ crescută a cabalinelor, utilizarea lor în
alimentaŃie, cât şi cota însemnată a vânătorii. Erau
crescute bovine, porcinele şi ovicaprinele, printre
animalele sacrificate predominând exemplarele
adulte, mature şi chiar senile.
Celelalte două eşantioane conŃin oase
provenind, aproape în totalitate de la mamifere, cu
excepŃia celor două resturi de găină recoltate de la
“Cetate”. Creşterea păsărilor domestice, în special
a galinaceelor se va fi făcut, însă pe scară redusă.
Cu siguranŃă se va fi practicat şi pescuitul, însă
ocazional. Având în vedere compoziŃia spectrelor
faunistice din situri, cât şi ponderea diverselor
specii se poate aprecia că, porcinele asigurau baza
alimentaŃiei carnate, cu precădere la “Cetate”.
Aci, aşa cum aminteam la început, suinele
domestice totalizează o treime din resturi şi din
indivizii prezumaŃi. Pe locul secund se plasează
bovinele cu o contribuŃie de numai 19,3/16,7 %
(Frgm./NMI), urmate de ovicaprine cu 10,9/14,4
%. SituaŃia este răsturnată în cazul celui de-al
doilea sit, unde se constată o prevalenŃă a
bovinelor cu 34,8/26,8 %, urmate de ovicaprine
cu 26,8/24,3 % şi porcine cu 25,2/19,5 %.
Cabalinele înregistrează frecvenŃe sub 8 % în
ambele cazuri, fiind cu certitudine utilizate în
alimentaŃie. Aşadar există diferenŃe între cele
două aşezări în privinŃa ponderii principalelor
specii de animale. Sub raport bio-geografic, în
Depresiunea Şimleului erau întrunite aceleaşi
condiŃii de existenŃă şi exploatare a unor resurse
naturale, deci factorul mediu nu poate fi
răspunzător în totalitate de diferenŃele existente
între cele două aşezări. În faza actuală de
investigare osteoarheologică a zonei, ne limităm
la a pune aceste diferenŃe pe seama eşantionului
mic (sub 500 oase) de la “Observator”.
În privinŃa modului de gospodărire a
principalelor
mamifere
domestice,
există
similitudini ce merg până la identitate între situri.
Astfel, taurinele erau crescute în scopuri prevalent
utilitare (lapte, forŃă de muncă), în plan secundar
fiind utilizate drept furnizoare de carne. În plin
stadiu adult se tăiau cu preponderenŃă masculii, o
altă parte a stocului fiind sacrificate după ce
randamentul economic începea să scadă.
Rumegătoarele mici erau exploatate în mare
măsură pentru produsele lactate, carnea şi pieile
fiind, implicit obŃinute după tăierea indivizilor
respectivi. Porcinele întruneau condiŃii favorabile
de creştere şi înmulŃire, ne întrebăm dacă nu,

Haimovici 1993, p. 174.
Udrescu 1988, p. 88; Idem 1993, p. 50.
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cumva, un oarecare excedent va fi fost utilizat în
schimburi intercomunitare. Cabalinele erau
utilizate şi în alimentaŃie, ponderea animalelor
utilizate la tracŃiune, călărie fiind mai mică.
Aceleaşi diferenŃe între cele două aşezări se
constată şi în privinŃa ponderii speciilor vânate.
Astfel, raportul specii domestice/sălbatice este de
68,4/31,6 % pe resturi şi de 66,7/33,3 % pe NMI,
(Fig. 3) la “Cetate”, evidenŃiind rolul bine precizat
al acestei îndeletniciri în plan ocupaŃional şi nu în
ultimă instanŃă având un rol de agrement. La
“Observator” el înregistrează valori diferite, de
90,8/9,2 % pe resturi şi 82,9/17,1 % pe NMI.
Vânătoarea avea o pondere însemnată în viaŃa
comunităŃilor reflectând calitativ şi cantitativ
varietatea şi diversitatea biogeografică a regiunii
respective. Erau zone bine împădurite dacă privim
procentele semnificative ale mistreŃului, cerbului,
prezenŃa ursului; de-alungul cursurilor de apă
exista o vegetaŃie arborescentă de luncă, formată
din arbori de esenŃă moale, oferind castorului,
mistreŃului, bune condiŃii de existenŃă. Căpriorul,
iepurele, bourul specii legate de un biotop deschis
completează lista faunei locale, comună acelor
vremi. La “Cetate”, vânătoarea era axată pe
exploatarea în principal a mistreŃului (18,9 % pe
resturi şi 14,8 % pe NMI) şi secundar pe cea a
cerbului (10,4 % pe resturi şi 8,1 % pe NMI) atât
în scopuri alimentare, cât şi utilitare (piei, os, corn
pentru unelte). Cifrele mai sus avansate
evidenŃiază o densitate sporită a mistreŃului în
regiune, vânarea sa având, în ultimă instanŃă drept
scop reducerea efectivului său distructiv. Printre
exemplarele vânate prevalează exemplarele adulte
şi mature. La “Observator” lista faunei sălbatice
este săracă în specii (de vină este penuria
eşantionului), cerbul şi mistreŃul totalizând fiecare
sub 10 %.
În literatura arheozoologică fauna siturilor La
Tène din România este relativ bine cunoscută.
Desigur, într-o mare măsură, particularităŃi
locale/regionale îşi vor fi pus amprenta asupra
“strategiilor” de exploatare a speciilor de animale,
cât şi asupra compoziŃiei spectrelor faunistice
înregistrate în fiecare aşezare în parte. Credem că
ar fi o chestiune superfluă reluarea unor informaŃii
arheozoologice deja cunoscute, pentru a încerca să
definim locul pe care-l ocupă economiile celor
două situri în tabloul general. De aceea, ne
limităm la a preciza câteva date legate de fauna
unor situri La Tène din Transilvania şi Banat, în
lumina informaŃiilor acumulate până în prezent
(Tabel 6, Fig. 7-8). Există un prim set de aşezări
ce le include pe cele de le Şimleu - “Cetate”,
Sighişoara “Wietenberg”, Mereşti ce au dezvoltat
economii animaliere axate pe

exploatarea
porcinelor,
preferate
pentru
aprovizionarea cu carne. În lumina datelor
obŃinute, acestea reprezintă între 32-40 %.
Taurinele şi ovicaprinele au ponderi apropiate, 1626 %, exploatarea lor având un caracter prevalent
utilitar, produse lactate, piei, lână, forŃă de muncă.
Calul era şi el utilizat în alimentaŃie, înregistrând
între 1-8 % în siturile de mai sus. ContribuŃia
vânătorii în plan alimentar este semnificativă,
asigurând până la 30 % din necesar. Aceeaşi cotă
sporită a porcinelor o întâlnim la Ziridava, Divici
şi în nivelele inferioare de la Stenca-Liubcovei39.
Acestea înregistrează 30-47 %, bovinele având o
contribuŃie redusă de numai 8-19 %, alături de o
rată înaltă a vânătorii. O a doua categorie ar
reprezenta-o aşezările de la Şimleu –
“Observator”
şi
Porolissum-“Măgura”
40
Moigradului , cu o pondere majoritară a vitelor
(27-48,5 % NMI)41, pe locul secund plasându-se
ovicaprinele cu 20-24 % şi apoi porcinele cu 1719 %. Nici vânatul nu înregistrează mai mult de
10 %. Probabil, acolo, unde creşterea bovinele era
majoritară şi putea acoperi toate nevoile utilitare
vânătoarea va fi contat mai puŃin în plan
ocupaŃional.

39

El Susi 1997, p. 630.
El Susi 1999, p. 388.
41
Am utilizat în comparaŃii mai ales, procentajele
calculate pe NMI întrucât eşantioanele de la
“Observator” şi Porolissum – “Măgura” Moigradului
sunt reduse.
40
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Tabele, date metrice/ Tables, metric data
Tabel 1 - FrecvenŃele speciilor în locuinŃe la Şimleul Silvaniei "Cetate" /The species frequencies in dwellings at
Şimleul Silvaniei "Cetate"

Bos taurus
Sus domesticus
Ovis/Capra
Equus caballus
Canis familiaris
Domestics
Cervus elaphus
Sus ferrus
Capreolus c.
Ursus arctos
Castor fiber
Bos primigenius
Lepus sp.
Wilds
Determined
Sus sp.
Bos sp.
Bos/Cervus
Splinters
Total mammals
Gallus dom.
Total sample

Loc.1
1992
20
33
12
5
70
15
16
2
2
1
1
1
38
108
9
7
81
205
205

Bordei Loc. mare Loc.
Şopron
1993
1993
Târzie
32
48
7
5
83
78
18
18
12
64
7
7
12
1
6
4
138
202
33
29
54
15
3
3
89
30
1
10
3
3
2
8
4
1
2
3
2
2
158
296
10
4
12
322
322

56
258
31
2
50
129
470
1
471

6
39
2

15
44
11

1
35
77
77

Atelier
Bordei Loc.1
metalurgic 1995
1997
113
53
11
137
13
18
64
16
11
51
7
1
1
365
90
41
75
5
3
96
32
7
4
1
2
2
1
1
27
4
44
134

11
52

5
36
96

205
570
9
11
49
356
995

6
51
191

1
3
32
88

96

995

191

88

Total
locuinŃe
289
398
186
90
5
968
173
281
15
19
5
39
1
533
1501
72
18
133
720
2444
1
2445

%
19,2
26,5
12,4
6
0,3
64,4
11,5
18,7
1
1,3
0,3
2,6
0,1
35,6
100

Tabel 2 - FrecvenŃele speciilor în gropi la Şimleul Silvaniei "Cetate" /The species frequencies in pits at Şimleul Silvaniei "Cetate"

Bos taurus
Sus dom.
Ovis/Capra
Equus caballus
Canis familiaris
Domestics
Cervus elaphus
Sus ferrus
Capreolus c.
Ursus arctos
Castor fiber
Bos primigenius
Lepus sp.
Wilds
Determined
Sus sp.
Bos sp.
Bos/Cervus
Splinters
Total mammals
Gallus dom.
Total sample

G/Pit
1/94
1
9
2

G
2/94
8
9

G
3/94
1
1
1

G
4/94

G
7/94
3
14
6
1

G
8/94
4
6
3

G
10/94
12
17
2

G
11/94

12
1
3

17
3
21

3

9
1
5

20
3
2

24
1

13
3
8

31
9
7

13
1
6

3

6
15

5
25

1
25
2

11
24
2

16
47
1

7
20
4

9
51

3

1
32
58

8

8
23

11
35

51

3

23

58

35

6
3

G
5/94
11
9

G
6/94

7
3
3

1

4
16

25
42

1
16
33
1
34
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34

1
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69

1
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(continued)

Bos taurus
Sus domesticus
Ovis/Capra
Equus caballus
Canis familiaris
Domestics
Cervus elaphus
Sus ferrus
Capreolus c.
Ursus arctos
Castor fiber
Bos primigenius
Lepus sp.
Wilds
Determined
Sus sp.
Bos sp.
Bos/Cervus
Splinters
Total mammals
Gallus dom.
Total sample

(continued)

Bos taurus
Sus domesticus
Ovis/Capra
Equus caballus
Canis familiaris
Domestics
Cervus elaphus
Sus ferrus
Capreolus c.
Ursus arctos
Castor fiber
Bos primigenius
Lepus sp.
Wilds
Determined
Sus sp.
Bos sp.
Bos/Cervus
Splinters
Total mammals
Gallus dom.
Total sample

G
13/94

G
14/94

G
15/94

G
16/94

G
17/94

G
18/95

G
20/95

G
21/95

G
23/93

G
24/95

1

6
1
1
8

1
3
5

6
8
1

2
3

17
16
6
1

12
11
2

1
2

3
8
5

8
10
3

16
5
6
1

9
2
1

15
1
4

40
3
7

25
5
1

3

16
3

21
3
7

1

5
2

1
1
2

1

1

13
29

5
14

5
20

2
7

1
2

62
91

5
19

19
39

7
14

2

91

19

39

14

G
25/95

G
27/97

G
28/97

G
30/97

12
7
12
2

13
16
1
3

25
90
25

1
3
3

33
2
10

33
5
21

140
10
8
1

G
32/97

12
52
2

6
31

3

3
19

10
31

1
8
63

141
172

5
8

5
24

31

63

172

8

24

31

G
33/97

G
36/97

G
38/97

G
40/97

1

2
8
3

3
2
2

4

2

13

1

1

7
3
1

1
7
1
1

4

G
41/97
43
57
13
5
2
120
18
26

1
7
13
46

33
66

3
19
159

1
8

1
1

1
3

1
14

4
11

4

47
167

14
60

33
99

30
189

5
13

3
4

2
5

18
32

17
28

8
12

3
2
66
238

60

99

189

13

4

5

32

28

12

238
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(continued)

Bos taurus
Sus domesticus
Ovis/Capra
Equus caballus
Canis familiaris
Domestics
Cervus elaphus
Sus ferrus
Capreolus c.
Ursus arctos
Castor fiber
Bos primigenius
Lepus sp.
Wilds
Determined
Sus sp.
Bos sp.
Bos/Cervus
Splinters
Total mammals
Gallus dom.
Total sample

Total gropi/
pits
Frgm.
%
195
21,6
326
36,1
105
11,6
24
2,7
2
0,2
652
72,2
82
9,1
150
16,6
2
0,2
3
0,3
1
0,1
13
1,4
251
903
11
4
14
557
1489
1
1490

Total
loc.+gropi
Frgm.
484
724
291
114
7
1620
255
431
17
22
6
52
1
784
2404
83
22
147
1277
3933
2
3935

27,8
100

Stratum

Total general

Frgm.
82
191
27
30
2
332
48
123

Frgm.
566
915
318
144
9
1952
303
554
17
24
7
68
1
974
2926
113
22
196
1451
4708
2
4710

2
1
16
190
522
30
49
174
775
775

Total

%
19,3
31,3
10,9
4,9
0,3
66,7
10,4
18,9
0,6
0,8
0,2
2,3
0,1
33,3
100

MNI
35
68
30
7
3
143
17
31
5
3
3
6
1
66
209

%
16,7
32,5
14,4
3,4
1,4
68,4
8,1
14,8
2,4
1,4
1,4
2,9
0,5
31,6
100

G.- Pit; L., B. – Dwellings
Tabel 3 - Grupele de vârstă ale mamiferelor de la Şimleul Silvaniei "Cetate" şi “Observator”/Age class distribution at
“Cetate” and “Observator”
“Cetate”
Bos taurus
Sus domesticus
Ovis/Capra
Equus caballus
“Observator”
Bos taurus
Sus domesticus
Ovis/Capra

juvenile
11,4
4,5
6,6

s-adult
17,1
25
16,7
14,3

adult
45,7
48,5
36,7
57,1

matur/senile
25,7
22
40
28,6

9,05
12,5
10

9,05

54,6
62,5
40

27,3
25
40

10

Tabel 4 - FrecvenŃele speciilor în gropi la Şimleul Silvaniei "Observator"/The species frequencies in pits at Şimleul
Silvaniei "Observator"

Bos taurus
Sus domesticus
Ovis/Capra
Equus caballus
Canis familiaris
Domestics
Cervus elaphus
Sus ferrus
Ursus arctos
Wilds
Determined

G/Pit 8
2

G9
2
1

G 10
3
2
1
1

G 11
1

2

3

7

1

2

3

7

1
105

G 14
4
3
6

G 17

G 18

G 19

3

1

1

13
1

3

1

1

3

1

1

1
14
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Bos/Cervus
Splinters
Total sample

6
7
9

(continued)
Bos taurus
Sus domesticus
Ovis/Capra
Equus caballus
Canis familiaris
Domestics
Cervus elaphus
Sus ferrus
Ursus arctos
Wilds
Determined
Bos/Cervus
Splinters
Total sample

G 20
13
2
15

37
70

6
6

(continued)
Bos taurus
Sus domesticus
Ovis/Capra
Equus caballus
Canis familiaris
Domestics
Cervus elaphus
Sus ferrus
Ursus arctos
Wilds
Determined
Bos/Cervus
Splinters
Total sample

G50
1

G51

(continued)

1
8

9

G 21

2
3

G22
3
1
1

G25
2

G29
1

1

4
2

1
31
1
1

5
2
1

3
2

7
2

2
33

3
8

2
5

2
9

7
15

5
10

17
26

G53

1
15

3
6

3
4

12
13

G30
10

G33
2

G34

G35
1

G54

G56

G37
1

10

2

1

10
2
5
17

2

1
2
2

2
G43
1

G45
3

G47

2

2
1

1

3

3

1

7

1

1

6

4

3

3
1
2
6

1

7
1
10
18

1

1
1

6
2

2

8

4
1
34
39

7
10
G
59

Total
gropi/pits

7

1
2

1
1
Loc.
1994

2
1

1
Stratum

Bos taurus
49
2
36
Sus domesticus
21
1
41
Ovis/Capra
1
42
25
Equus caballus
4
3
Canis familiaris
1
2
Domestics
1
117
3
107
Cervus elaphus
8
8
Sus ferrus
2
4
Ursus arctos
1
10
13
Wilds
Determined
1
127
3
120
Bos/Cervus
14
1
18
Splinters
164
4
30
Total sample
1
305
8
168
Loc. - dwelling; G. - pit; MNI- minim number individuals

106

1
2

3
1

Total
sample

%

MNI

%

87
63
67
7
3
227
16
6
1
23
250
33
198
481

34,8
25,2
26,8
2,8
1,2
90,8
6,4
2,4
0,4
9,2
100

11
8
10
3
2
34
4
2
1
7
41

26,8
19,5
24,4
7,3
4,9
82,9
9,8
4,9
2,4
17,1
100
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Tabel 5 - FrecvenŃele speciilor la Şimleul Silvaniei "Uliul cel Mic"/The species frequencies at Şimleul Silvaniei
"Uliul cel Mic"
Stratum
Frgm.
13
8
6
1
28

Bos taurus
Sus domesticus
Ovis/Capra
Equus caballus
Domestics
Cervus elaphus
Sus ferrus
Wilds
Determined
Splinters
Ribs

G/pit/1
Frgm.
13
11
5
9
38

Total
%
20,4
7
8,6
7,8
51,9

NMI
3
5
3
2
13

%
20
33,3
20
13,3
86,6

3
4
7
73
19
35
127

2,3
3,1
5,5
57,3
7
27,5
100

1
1
2
15

6,6
6,6
13,3
100

3
4
4
42

3
31
19
35
85

Total

Frgm.
26
19
11
10
66

42

Total sample

Tabel 6 - FrecvenŃele speciilor în situri La Tène din Banat şi Transilvania şi (NMI)/The species frequencies in La Tène
sites from Banat and Transilvania (as MNI)

Banat
Ziridava
Divici
StencaLiubcovei - I
Transilvania
“Cetate"
"Observator"
“Uliul cel
Mic”
Moigrad
Sighişoara"Wietenberg"
Mereşti

Bos
taurus

Sus dom.

Ovis/Capra

Equus
caballus

Cervus
elaphus

Sus ferrus Other sp.

Domestics

Wilds

12,3
7,9
18,6

35,6
47,2
30,5

15
10,4
17

9,5
2
1,7

15
11,1
11,8

8,2
10,4
10,4

4,4
11
10

72,6
68,8
67,8

27,4
31,2
32,2

16,7
26,8
20

32,5
19,5
33,3

14,4
24,4
20

3,4
7,3
13,3

8,1
9,8
6,6

14,8
4,9
6,6

10
7,3
0

68,4
82,9
86,6

31,6
17,1
13,3

48,5
25,8

17,1
35,6

20
20,9

8,5
2

5,7
5,5

0
3,4

0
6,6

94,2
86

5,7
14

20,3

40,6

16,9

1,6

6,7

8,4

5,5

79,6

20,3

Măsurători, cf. Angela von den Driesch, 1975
Bos taurus/Bos primigenius*
HORN CORE
Dd
51,5
45

Sd
37
38,5

Circonf.
144
135

MAXILLA
Lg.M3
26
26
30
32

SCAPULA
SLC
49
50
52
52
56,5

GLP

53

67
88*
70

107

LG

55
40*
49
58

Brukenthal. Acta Musei, IV. 1, 2009
Georgeta El Susi
56,5
MANDIBULA
Lg.M3
P2-P4
31
31
33
34
34,5
35
35,5
37
38
44
44
49

Bp
50
55,5
56,5
74*
74*

GL
205
215

M1-M3
86
76
88

55

RADIUS
Bp

BFp

92,5*

Uliu

Dd
36
39,5
37
42
43
49*

68
69

86

103*

RADIUS
Bd
Dd
64
41
73

METACARPUS
Dp
SD
Bd
31
34
33
44*
44*
55
63
63
38
59

Bp
50,5
44
47,5

HUMERUS
BT
73
78
73
Uliu

67

METATARSUS
Dp
SD
45
29
43,5
27
45
43

PELVIS
LA
63
90*
100*

Dd

33
34
36
28,5
TIBIA
Bd
54
56

Dd
28
30

56
76*

30
45*
40*

Bd
80*
55
60
61
63
65
71

Dd
55
41
45
43
47

47,5
44
45
48
62*
62*

40,5
43
45
61*

55,5

28,5

62*
76*

37*
45*
47,5

Uliu

TALUS
GLl
61
61

GLm
57
56

PH I
Bd
37
39

CALCANEUS
Gl
GB
113
43
118

108

Gl
55
57

Bp
32
28

PH II
Gl
49*
51*

Bp
37*
41*
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63
64
65
65
67
82*
87*

60
60,5
60
62

40,5
39
42
45
41

124
125
131
133
139
150

58*
54
54
60
64
58

48
51

51
53

39
45
42

164*
160*
163*

65*
64*
60*
60*

60
68
68
70
71*
73*
74*
78*
78*
78*
78*
78
75*
77*
82*
82*

35
35
34
37*
39*
37,5*
35*
34*
35*
35,5*
36*
34*
38*
42*
45

51*
55*

42*
43*

PH III
Gl
92*

Ovis/Capra
HORN CORE
Dd
Sd
Circonf.
220
47
33,5
130

Gl

P2-M3
62
63
73

GL
157

MANDIBULA
M1-M3
L M3
47
28
48
25
48
25
21
23
23
25
19
22,5
23,5
21
21,5
24
21,5
24

BFp
32
27,5

Bp
33,5
29,5

O/C
C
C
C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
O/C
C
O/C
O/C

Dp
12,5

C

P2-M3
66

Bd
25
28
28,5
29
29
29
30,5
31,5
30,5

M1-M3
42

HUMERUS
Dd
21
26,5
30,5
33
26
33

MAXILLA
P2-P4
L M3
23
18
18
19,5
18,5
19
19
18,5
19
19

O/C
O
O
O
C
O
O/C
O/C
C
O/C

Obs.
Obs.
Obs.
Uliu
Uliu

RADIUS
SD
16,5
15

Bd
28

109

Dd
19

O/C
O
O

Obs.
Uliu

O/C
O/C
O/C
O/C
O/C Obs.
O/C Obs.
O/C Obs.
O/C
Uliu
O/C
Uliu
O/C
Uliu
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29
29
31

31
31,5
33,5

16
16
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ObservaŃii cu privire la unele aspecte ale imaginarului funerar roman provincial
şi ale comerŃului cu vin şi sare în Dacia Romană şi în regiunile barbare învecinate

OBSERVAłII CU PRIVIRE LA UNELE ASPECTE ALE IMAGINARULUI FUNERAR ROMAN
PROVINCIAL ŞI ALE COMERłULUI CU VIN ŞI SARE ÎN DACIA ROMANĂ ŞI ÎN REGIUNILE
BARBARE ÎNVECINATE

Alexandru Gh. SONOC
alexandru.sonoc@brukenthalmuseum.ro
Muzeul NaŃional Brukenthal Sibiu
Keywords: Roman period, wine, salt, commerce, funerary believes.
Abstract. The author considers different opinions in which concerns the intensity of the commercial relations
between the provinces of Dacia and Gallia (especially in respect to the wine trade), as well as the
importance of the collegia utriclariorum in Dacia. Also matter of discussion are issues related to the wine
import in Dacia and the neighboring barbarian territories, as well as some After Life believes and burial
rites which were connected to the wine-growing. That is why the role of the Treverian colonists in the
organization of commerce, as well as in the diffusion in this region of a certain type of funerary monuments
(the funerary pillar), dated mainly in the first half of the 3rd c., need to be better argued.
Pentru romani, vinul era considerat
indispensabil în alimentaŃie1, iar cultura viŃei de
vie trecea drept cea mai rentabilă cultură2. În
Dacia romană, cea mai spectaculoasă descoperire
este, fără îndoială, cella vinaria de la Potaissa3.
Fireşte, în arta funerară din provinciile dacice
există reprezentări legate de viticultură, dar
monumentele funerare pe care sunt reprezentate
unelte viticole nu sunt, totuşi, atât de numeroase,
cum afirma D. Protase4, mai ales dacă excludem
reprezentările de frunze de viŃă de vie şi de
ciorchini de struguri, atât de frecvente în
ornamentica funerară din aceste părŃi ale
Imperiului5.
Astfel, în registrul inferior al unui perete
posterior de aedicula de la Sâncrai (jud. Alba)6,
datat în sec. III7, este reprezentat un bărbat bărbos,
cu o falx vineatica în mâna dreaptă, aflat între doi
butuci de viŃă de vie, încărcaŃi de ciorchini de
struguri. De multă vreme s-a arătat deja că
personajul respectiv nu îl reprezintă pe zeul
Silvanus, deşi este posibil ca unele elemecte
icocografice să sugereze posibilitatea unei
idectificări, prin eroizare, cu această divinitate,
integrată, uneori, cultului baccho-dionysiac. Este

vorba, mai probabil, chiar de călăreŃul din registrul
superior al aceluiaşi monument, reprezentat ca
viticultor, după honesta missio, potrivit tradiŃiei de
a reda întregul cursus vitae al defunctului pe
monumentele funerare reprezentative pentru statutul
social al defunctului8, întâlnită şi în Dacia9, în cazul
unui perete de aedicula de la Şeica Mică (jud.
Sibiu).
Reprezentările
de
viticultori
pe
monumentele funerare nu sunt, de altfel,
necunoscute în provinciile balcano-dunărene. Pe
teritoriul provinciei Macedonia, la începutul sec.
XX, într-o clădire dărăpănată a mănăstirii Pojani
(Albania) se putea vedea zidită lespedea funerară a
tânărului Epikados, care în mâna dreaptă coborâtă
Ńine un strugure, iar în cea dreaptă ridicată un
cosor10. Pe o placă funerară de la PaloznakMalomhát (Ungaria), datată în sec. II, este
reprezentată o femeie cu un vas şi un bărbat cu un
cosor, care fusese socotit cu probabilitate, dar
eronat, drept volumen11, iar pe stela funerară a lui
M. Atronius Hermetus şi a soŃiei sale, descoperită,
se pare, la Svištov (Bulgaria) şi datată în sec. II,
sunt reprezentate o sapă şi un cosor, ca simboluri
ale ocupaŃiei de viticultor12, dar şi ca posibilă aluzie
la moarte şi la înmormântare, privite ca momente
ale trecerii spre o altă existenŃă, ca premise ale
regenerării. În Dacia, pe un coronament în formă de

1

Jucan 2003, p. 236; cf. Tschernia 1986, pp. 9-27.
Jucan 2003, p. 236.
3
Cătinaş - Bărbulescu 1979.
4
Protase 1994, p. 56.
5
ArdeŃ 2006a, p. 48.
6
łeposu-Marinescu 1982, p. 208, AE 46; Nemeti
2003, p. 317, nr. 20, fig. 10-11; cf. Wollmann - Grecu
1976, p. 114sq., nr. 12-13, fig. 14a-b.
7
łeposu-Marinescu 1982, p. 209.
2

8

Walde-Psenner 1991, p. 136.
Macrea 1969, p. 295.
10
Patsch 1904, col. 171sq., nr. 31, fig. 146.
11
CSIR Ungarn, VIII, nr. 117.
12
Božilova et alii 1992, p. 92sq., nr. 53; Kolendo Božilova 1997, p. 129, nr. 94; Crînguş 2004, p. 427.
9
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trunchi de piramidă cu feŃele arcuite descoperit la
Mesentea (jud. Alba) 13, sunt reprezentaŃi un
bărbat cu o lampă (lucerna) lângă un butoiaş
aşezat pe un suport14 şi o femeie cu o vadră din
lemn la picioare şi care Ńine în mâna dreaptă o
cană de vin (oenochoe), iar în mâna stângă un
obiect greu de identificat15. H. Daicoviciu
considera lampa şi cana de vin ca simboluri
funerare, iar butoiaşul şi vadra ca fiind, probabil,
legate de ocupaŃiile defuncŃilor 16. Dacă
personajele reprezentate pe monumentul de la
Mesentea erau viticultori, lămpile şi cana de vin
îşi găsesc o întrebuinŃare firească în operaŃiile de
vinificare. Pare foarte probabil ca aceste operaŃii,
desfăşurate în pivniŃe întunecoase (cellae
vinariae), să fi fost însoŃite de anumite ritualuri,
puse în legătură cu transformările pe care le suferă
mustul sub pământ spre a ajunge vin, băutura
nemuririi şi de care, în misterele bacchodionysiace, erau legate, probabil, unele concepŃii
referitoare la nemurire. Despre mormintele cu
cupae în formă de butoi întâlnite, se pare, exclusiv
în sudul Portugaliei, în Lusitania17, şi care, cu
siguranŃă, datorită numărului mare de exemplare
cunoscute (cel puŃin 15), nu pot fi puse în legătură
cu eventuala practicare a comerŃului cu vin de
către defuncŃi, s-a afirmat că ar face aluzie la
beŃiile din Lumea Cealaltă sau la "vinul vieŃii
celei noi"18. După părerea noastră, forma acestor
morminte indică, în mod evident, echivalarea
simbolică a transformării mustului în vin cu aceea
prin care trece mystul bacchic, până a se bucura
de nemurire. Astfel de idei religioase pot să fi dus
şi la amplasarea mormintelor chiar în vii sau a
cultivării de viŃă de vie printre morminte, cum se
presupune că era cazul la Turda (jud. Cluj), unde
pe dealul Şuia, pe care se află şi una dintre
necropolele oraşului Potaissa, se găseşte şi
amintita cella vinaria19 şi ar putea explica, după
cum credem, folosirea drept urnă, pentru o
cantitate mică de resturi cinerare, a unui pahar din

ceramică într-un mormânt din necropola de la
Mogoşani (jud. DâmboviŃa) a culturii Sântana de
Mureş – Černjychov20 şi a unui pahar din sticlă la
Târgşor (jud. Prahova), tot într-o necropolă
aparŃinând purtătorilor amintitei culturi21. Faptul că
reprezentarea activităŃilor viticole poate avea şi un
sens simbolic, baccho-dionysiac, îl dovedeşte şi un
relief votiv de la Philippopolis (Plovdiv, Bulgaria),
care redă doi bărbaŃi nuzi, care se Ńin de mână şi
calcă strugurii într-o cadă, în vreme ce la dreapta lor
o femeie recoltează cu ajutorul unui cosor strugurii
şi o alta, îngenuncheată, Ńine cu ambele mâini un
coş pentru ciorchinii recoltaŃi de cea dintâi22. Fără
a-şi argumenta însă punctul de vedere, C. Popescu
şi M. Popescu considerau, de asemenea, personajele
reprezentate pe monumentele de la Mesentea drept
iniŃiaŃi în aceste culte23. Cu toate acestea, în stadiul
actual al cercetărilor, legătura acestor reprezentări
cu misterele baccho-dionysiace sau, mai probabil,
cu iniŃiaŃii în aceste culte nu pot fi decât presupuse.
Credem, de aceea, că o anumită reŃinere în ceea ce
priveşte calitatea de myşti baccho-dionysiaci a
personajelor trebuie păstrată şi cu privire la
reprezentările de pe alte monumente funerare,
descoperite atât în provinciile occidentale, cât şi în
cele balcano-dunărene ale Imperiului roman, fie că
este vorba de scene cu activităŃi viticole, fie legate
de transportul vinului, cu ajutorul unor vehicule
tractate de către cabaline24 sau de către boi25.
În Dacia, unde 2 inscripŃii atestă existenŃa
colegiilor de utricularii26, cunoscute, altfel, doar în
20

Diaconu 1970, pp. 13 şi 20, fig. 3/17, 19 (mormântul
nr. 4).
21
Diaconu 1965, p. 37.
22
Kalinka 1906, col. 133, nr. 144, fig. 40.
23
Popescu - Popescu 1995, p. 229.
24
Kalinka 1906, col. 328sq., nr. 421, fig. 135sq.
(Teteven, Bulgaria); CRMS, p. 225, fig. 183
(Divodurum).
25
CRMS, p. 224, fig. 182 (Augusta Treverorum, sec. IIIII); Gočeva 1994, p. 346, fig. 4-5 (Vicus Tralensium şi
Kameno Pole, Bulgaria).
26
IDR, III/1, 272 (Pons Augusti/Marga, jud. CaraşSeverin); IDR, III/4, 215 (Călugăreni, jud. Harghita). J.
Rougé cosidera, în mod eronat, că ambele localităŃi ar fi
situate pe râul Maros (Rougé 1959, p. 285, n. 4), adică
Mureş. Recent, D. Benea era de părere (Benea 1995) că
inscripŃiile s-ar referi la unul şi acelaşi colegiu, eventual
cu sediul într-o localitate neatestată, ceea ce ni se pare
prea puŃin probabil, datorită distanŃei foarte mari dintre
cele două localităŃi din care provin inscripŃiile, chiar şi în
ipoteza că aceea de la Pons Augusti ar fi fost adusă, de
fapt, de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa (Alicu 1978, p.
176sq.), combătută de către N. Branga (Branga 1995, p.
55). În lumina situaŃiei din Gallia, R. Ardevan (Ardevan
1998, p. 291) şi A. Husar (Husar 1999, p. 210) acceptă

13

łeposu-Marinescu 1982, p. 185, CP 14, pl. XXIX;
cf. Daicoviciu 1965, pp. 101-104, fig. 1; Daicoviciu
1968, p. 337sq., nr. 11; RepArAb, p. 124sq., nr. 115
(sec. II).
14
Daicoviciu 1965, p. 102, fig. 1c.
15
Daicoviciu 1965, p. 102, fig. 1d. După părerea
noastră, datorită asemănării cu obiectul din mâna
bărbatului, cel din mâna stângă a femeii este tot o
lucerna.
16
Daicoviciu 1965, p. 102.
17
Berciu - Wolski 1971, p. 413, fig. 17/1; Toynbee
1971, p. 253, fig. 81.
18
Toynbee 1971, p. 253.
19
Cătinaş - Bărbulescu 1979, p. 125.
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Gallia sudică şi sud-estică, este de presupus că, la
fel ca şi acolo27, o mare cantitate de vin, era
transportată în burdufuri şi butoaie, ceea ce
înseamnă fie că acesta era reîmbuteliat de către
angrosiştii locali28, fie că avem de a face, cel puŃin
în parte, cu comerŃul cu vin local, livrat în butoaie
şi burdufuri. R. Vulpe, referindu-se, pentru
perioada anterioară cuceririi romane, la numărul
mic de amfore descoperite în Transilvania sau în
Muntenia şi sudul Moldovei, presupune, de
asemenea, înlocuirea amforelor cu alte recipiente,
în vederea unui transport mai sigur peste munŃi29,
ceea ce implică reîmbutelierea vinului.
Transbordarea mărfii aduse pe Marea Neagră şi pe
Dunăre, în vederea revânzării sale, după o
eventuală reîmbuteliere, este atestată de depozitul
de amfore amenajat în sec. II e.n. într-un fost

castellum, situat pe malul stâng al Dunării, în
apropierea gurilor Siretului şi Prutului, la GalaŃiTirighina (jud. GalaŃi)30, important nod rutier care
lega atât provinciile Dacia şi Moesia Inferior, prin
drumul Angustia (BreŃcu, jud. Covasna) –
Piroboridava (Barboşi, jud. GalaŃi), care străbătea
sudul Moldovei, neocupat, ci doar controlat de
romani după 118, cât şi provincia Moesia Inferior
de teritoriile barbare dintre CarpaŃi şi Nistru.
Descoperirile de amfore din Dacia romană, încă
insuficient studiate, sunt mai frecvente în porturile
fluviale, ca Drobeta, unde se cunosc importuri
amforice din insulele greceşti31 şi unde sunt atestaŃi
atât negustori ionieni, cât şi treveri32, precum
Primus Aelius Ionius33 şi, respectiv, L. Samognatius
Tertius34. Foarte importantă pentru studiul
răspândirii amforelor în Dacia şi, implicit, a căilor
de comunicaŃie şi a comerŃului din această parte a
Imperiului roman este şi observaŃia lui A. ArdeŃ,
care referindu-se la descoperirile de amfore de la
Romula, oraş roman situat pe râul Olt, arăta că acest
râu este navigabil şi a fost navigabil şi în
Antichitate35.

ideea existenŃei unui singur collegium utriclariorum în
Dacia şi credeau chiar că acesta şi-ar fi avut, iniŃial,
sediul la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, iar în sec. III la
Apulum. Dar, chiar dacă s-ar admite că, iniŃial, exista
un singur collegium utriclariorum, la Ulpia Traiana
Sarmizegetusa, atunci când, ca urmare a dezvoltării lor
urbane, Drobeta şi Apulum au încetat să mai aparŃină
teritoriului Ulpiei Traiana Sarmizegetusa, potrivit ideii
împărtăşite şi de către R. Ardevan, firesc ar fi fost ca în
aceste oraşe collegiati să constituie acum un colegiu
propriu, cel puŃin la Apulum, cum s-a şi întâmplat, în
aceste condiŃii, după autorul citat, cu collegium fabrum
din acest ultim oraş (Ardevan 1998, p. 303sq.). Acest
punct de vedere a şi fost exprimat, recent, de alŃi autori
(Pribac - Pribac 2004, p. 30). La Apulum nu este
atestat însă nici un collegium utriclariorum, iar pe de
altă parte, de fapt, nici nu ştim unde îşi avea sediul
colegiul atestat la Călugăreni, localitate care nicicând
nu putea face parte din teritoriul coloniei Ulpia Traiana
Sarmizegetusa, dar care putea aparŃine unei civitas. Din
câte cunoaştem, o opinie diferită de a cercetătorilor
amintiŃi a avut doar N. Branga, care credea că sediul
utriclarii-lor atestaŃi de inscripŃia de la Pons Augusti ar
fi fost chiar aici (Branga 1995, p. 54) şi, atrăgând
atenŃia asupra marii distanŃe existente între această
localitate şi Călugăreni, constata că problema identităŃii
dintre cele două collegia utriclariorum nu poate fi
soluŃionată pe baza documentaŃiei epigrafice existente
(Branga 1995, p. 55).
27
Kneißl 1981, pp. 181-183.
28
Deşi se afirmă că, în cazul transportului în butoaie,
în regiunile cu climă mai caldă uscarea doagelor
determină pierderea etanşeităŃii recipientelor (Kneißl
1981, p. 182), această observaŃie este valabilă, totuşi,
doar în cazul butoaielor goale. O explicaŃie mai
plauzibilă pentru îmbutelierea vinului în amfore şi
burdufuri şi nu în butoaie în regiunile sudice, deci în
Ńările mediteraneene, credem că ar putea fi raritatea
lemnului care poate fi folosit pentru confecŃionarea de
butoaie, datorită defrişării masive a pădurilor de stejar.
29
Vulpe 1968, p. 48.

30

Brudiu 1981, p. 63. Din punct de vedere al poziŃiei sale
strategice şi a importanŃei sale pentru aprovizionarea
armatei, Barboşi ar putea fi comparat, după părerea
noastră, cu Devin (Slovacia), la începutul sec. I e.n., în
contextul pregătirilor proiectatei campanii a lui Tiberius
împotriva lui Marobodus sau cu Drobeta, în perioada
dintre cele două războaie dacice ale lui Traianus (Egri
2006, p. 419sq.).
31
Davidescu 1980, p. 118sq.; cf. Macrea 1969, p. 325.
32
Davidescu 1980, p. 135sq.
33
IDR, II, 47.
34
IDR, II, 22.
35
ArdeŃ 2004, p. 331. Această posibilitate a fost admisă
anterior de către O. Bounegru, deşi cu rezerve, datorită
lipsei de informaŃii directe (Bounegru 2002, p. 162). În
prezent, datorită lucrărilor hidrotehnice, care au dat
naştere mai multor lacuri de acumulare, râul Olt nu mai
este navigabil decât cu ambarcaŃiuni mici, pe cursul său
inferior sau, în unele sectoare de pe cursul său mijlociu,
pe distanŃe scurte, cu vase cu pescaj redus sau cu plute.
Diploma acordată Cavalerilor IoaniŃi în anul 1247 le
conferă dreptul de a avea 6 nave pe râul Mureş şi 6 nave
pe râul Olt, pentru transportul sării, dar, din păcate,
există puŃine informaŃii despre navigaŃia fluvială
medievală şi modernă timpurie pe Olt şi despre navele
care circulau pe acest râu; după A. Schaser, pe Olt nu s-a
mai navigat după mijlocul sec. XIII, până ce, în condiŃiile
create de măsurile luate de către Iosif II pentru
regularizarea râului Olt, un negustor sibian a reuşit în
1784 să îşi transporte marfa pe apă până la GalaŃi, pe Olt
şi pe Dunăre, fără însă ca această încercare aventuroasă
să fi fost urmată şi de alŃi negustori, ci doar de către
armata austriacă, în 1788, care a folosit râul pentru a-şi
întări efectivele militare din Oltenia (Schaser 2000, p.
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Aşa cum constatase D. Benea36, relaŃiile
dintre Gallia şi Dacia sunt încă prea puŃin
studiate37, iar despre importurile şi exporturile
provinciilor dacice există doar date cu caracter
general, legate de studiul amforelor şi al vaselor
de terra sigillata38, mai recent şi al produselor
emailate39. P. Kneißl, care a arătat că în Gallia
transportatorii de vin, care în zonele centrale şi
septentrionale ale acesteia folosesc burdufuri
(utres) şi/sau butoaie, se numesc, cu toŃii
utriclarii40, este de părere că ei sunt transportatori
rutieri şi nu plutaşi, deşi, după părerea noastră,
transportul fluvial cu plute confecŃionate din
burdufuri nu trebuie exclus, chiar dacă nu a avut
decât o importanŃă secundară, atât datorită situării
departe de ape navigabile, dar în apropierea unor
importante noduri rutiere a unora dintre centrele
în care sunt atestaŃi utriclarii, cât şi a populaŃiei
scăzute a unora dintre aceste aşezări şi a
concurenŃei corăbierilor (nautae), a căror
activitate este, uneori, asociată cu aceea a
utriclarii-lor41. N. Branga, care considera însă, în
mod eronat, că utriclarii din Dacia ar fi
producători de burdufuri şi cimpoaie, a şi
remarcat, de altfel, că râurile Bistra şi Nireş pe
care se află localităŃile Pons Augusti şi, respectiv,

Călugăreni nu sunt navigabile42. P. Kneißl este,
dimpotrivă, de părere că ipoteza că utriclarii din
Gallia ar fi transportatori tereştri este confirmată şi
de atestarea lor în Dacia, unde formele de
organizare a comerŃului au fost preluate din Gallia,
aşa cum ar indica relaŃiile comerciale între aceste
provincii, ilustrate de comerŃul, deşi redus, cu terra
sigillata gallică şi de prezenŃa în Dacia a
negustorilor treveri43. Într-adevăr, în afară de
Drobeta, treveri mai sunt atestaŃi la Apulum (T.
Fabius Ibliomarus, quondam decurio kanabarum, în
vremea lui Commodus sau la începutul domniei lui
Septimius Severus44 şi L. Iulius Ga…, civis
Treverus45), la Ulpia Traiana Sarmizegetusa
(Macrinus, civis Trevirus46) şi eventual la Tibiscum
(unde un altar votiv descoperit la Caransebeş47
menŃionează câŃiva Turranii, despre care se crede că
ar fi negustori de vinuri, ca şi Turranii din Augusta
Treverorum48), dar, după părerea noastră, calitatea
42

Branga 1995, p. 54. NavigaŃia fluvială în Dacia
romană (cu excepŃia celei pe Dunăre) a stat mai puŃin în
atenŃia cercetătorilor români, încât despre navigabilitatea
celorlalte râuri s-au formulat mai mult ipoteze, ceea ce
face să se considere că în bună parte transportul
mărfurilor s-a făcut pe cale rutieră, cu ajutorul carelor
(ArdeŃ 2006a, p. 59). Mai ales pentru zonele muntoase,
mai greu accesibile, este posibil ca transportul mărfurilor
să se fi făcut şi cu caravane de animale de povară. În
schimb, aşa cum remarca A. ArdeŃ, pentru mărfurilor de
import principalele căi de acces în provinciile dacice
rămân, totuşi, cele fluviale, atât pentru produsele
occidentale, cât şi pentru cele orientale (ArdeŃ 2006a, p.
264).
43
Kneißl 1981.
44
IDR, III/5-2, 527. Deşi T. Fabius Ibliomarus indică
drept domus Augusta Treverorum, A. Calderini
(Calderini 1930, p. 357) crede că, de fapt, era originar
din Aquileia, deoarece unul dintre copiii săi are
cognomenul Aquileiensis, ceea ce, după părerea noastră,
nu indică decât că acesta se născuse la Aquileia. În
Gallia, L. Censorinus Ibliomarus, civis Trever, a dedicat
casei imperiale şi geniulului utriclarii-lor un altar la Bar
le Régulier sau la Montbard (CIL, XIII, 2839), iar lui
Aprius Illiomarus, lintiarius ex civitate Veliocassium,
sublectus in numerum colonorum Lugdunensium,
corporatus inter utriclarios Lugduni consistentium, fiul
său cu acelaşi nume i-a dedicat sub ascia la Lugdunum
un monument funerar (CIL, XIII, 1998). Cognomen-ul
Ibliomarus (şi eventuala sa formă coruptă, Illiomarus)
este, aşadar, gallic şi se întâlneşte cu siguranŃă la treveri,
chiar şi printre utriclarii din Gallia, dar de aici nu se
poate deloc deduce că şi T. Fabius Ibliomarus de la
Apulum ar fi fost un utriclarius.
45
IDR, III/5-2, 543; cf. BăluŃă - Russu 1982, pp. 128130, nr. 12, fig. 12.
46
IDR, III/2, 427.
47
IDR, III/1, 141.
48
ArdeŃ 2006a, p. 48.

98sq.). Cu toate acestea, Şt. Pascu vorbeşte de
odgoanele confecŃionate pentru plutele şi corăbiile care
navigau pe Mureş şi pe Olt până în sec. XVI (Pascu
1954, p. 69). Datorită dezvoltării reŃelei rutiere şi
feroviare, transportul fluvial pe Olt nu mai este
profitabil, iar singurele ambarcaŃiuni sunt bărcile de
pescuit şi, mai numeroase abia după 1995, cele de
agrement, între care pot fi considerate şi plutele
construite de către unii întreprinzători pentru curse
turistice. După părerea noastră, nici în Antichitate pe
acest râu nu circulau nave mari, iar pe cursul său
mijlociu şi superior probabil doar plute şi ambarcaŃiuni
cu pescaj redus.
36
Benea 1995, p. 307.
37
Zrínyi 1977; Gudea 1993.
38
Benea 2002, p. 108. Există relativ puŃine atestări
epigrafice ale negustorilor din Dacia în alte regiuni ale
Imperiului roman, precum Moesia Inferior, Dalmatia şi
în insulele greceşti (Benea 2002, p. 109). Se presupune
că negustorii din Dacia rezidenŃi în Dalmatia preluau
mărfuri originare din Hispania, nordul Africii şi sudul
Italiei, în vreme ce relaŃiile cu Gallia erau intermediate
de negustorii din Lugdunum şi de agenŃii lor treveri din
Dacia, iar cele cu regiunile transalpine şi cisalpine de
către negustorii din Aquileia (Benea 2002, p. 108),
poate şi de către cei din Noricum.
39
Benea et alii 2006, p. 160.
40
Kneißl 1981, p. 183sq.
41
Kneißl 1981.
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lor de negustori nu este întotdeauna îndeajuns de
sigură, în ciuda unei opinii devenită tradiŃională în
istoriografia românească49. Deşi, după P. Kneißl,
utriclarii din Dacia, despre care şi D. Benea
admite că ar fi tot transportatori rutieri50, ar fi
preluat modelul organizării lor colegiale tot din
Gallia51, ipoteză acceptată în istoriografia
românească52, nu credem însă că rolul treverilor în
organizarea activităŃii utriclarii-lor din Dacia
poate fi afirmat numai pentru că doar în Gallia şi
în Dacia sunt cunoscute collegia utriclariorum şi
pentru că în Dacia sunt atestaŃi treveri, a căror
implicare în activităŃi comerciale este doar
presupusă53 şi în condiŃiile în care în cazul nici
unuia nu este dovedită vreo legătură cu un
collegium utriclariorum, iar localităŃile din care
provin inscripŃiile care îi atestă pe treveri nu sunt
cele din care provin şi atestările acestui colegiu,
ba chiar, adesea, sunt situate la distanŃe
considerabile de acestea. Aşadar, chiar acceptând
că toŃi treverii din inscripŃiile din Dacia ar fi
negustori, relaŃia lor cu utriclarii este,
deocamdată, doar o speculaŃie, în ciuda unor
eforturi de a susŃine contrariul 54. În schimb,
onomastica inscripŃiilor referitoare la utriclarii din
Dacia, ca şi adorarea de către aceştia a zeiŃei
microasiatice Adrasteia la Călugăreni (jud.
Harghita) indică o prezenŃă importantă a
elementelor de origine greco-orientală, eventual
frigiană printre aceştia, ceea ce corespunde însă şi
situaŃiei din Gallia, unde printre dedicanŃii
inscripŃiilor referitoare la utriclarii se numără
indivizi de diferite origini, nu numai celŃi55; în

ciuda acestei realităŃi, admise, de altfel, s-a afirmat,
mai recent, că utriclarii din Gallia şi Dacia ar
reprezenta companii comerciale interprovinciale
ajunse până în Dacia, care asigurau relaŃiile
permanente cu regiunile din vestul şi centrul
Imperiului56. O părere cu totul aparte în legătură cu
activitatea desfăşurată de către utriclarii a exprimat,
foarte recent, M. śmudziński, care consideră că
aceştia sunt meşteşugari care prelucrează pielea57.
Dacă utriclarii din Dacia erau implicaŃi în
comerŃul cu vin, ceea ce pare foarte probabil, ei
transportau pe căi rutiere vinul adus cu corăbiile
până la Drobeta sau Dierna ori chiar până la
Apulum şi, judecând după localităŃile în care au fost
descoperite inscripŃiile care îi atestă, îl redistribuiau
în interiorul provinciei, în primul rând către militarii
din castrele din Banat şi spre populaŃia coloniei
Ulpia Traiana Sarmizegetusa, respectiv, către
castrele de pe graniŃele răsăritene ale provinciei, dar
probabil şi în alte regiuni, pe care, deocamdată, nu
le putem decât presupune. Această situaŃie pare a
indica existenŃa unor relaŃii a utriclarii-lor de la
Pons Augusti (sau Ulpia Traiana Sarmizegetusa) cu
porturile Dierna şi, eventual, Drobeta şi cu mediul
militar din Banat, eventual şi cu militarii din castrul
de la Micia şi, respectiv, a corăbierilor (nautae) de
la Apulum cu castrele din interiorul arcului carpatic,
poate şi cu cel de la Micia, redistribuirea vinului
spre castrele de la graniŃe putând fi încredinŃată, mai
ales pentru partea răsăriteană a Daciei, utriclarii-lor
atestaŃi de inscripŃia de la Călugăreni. Datorită
poziŃiei strategice a castrului de la Micia, pe
importanta arteră de comunicaŃie rutieră şi fluvială
ce lega prin Partiscum Dacia de Lugio, în
Pannonia58, trecând peste teritoriul iazyg, este
evident că pe aici puteau trece diferite mărfuri
aduse atât din bazinul superior al Mureşului, cât şi
din porturile dunărene sau de mai departe, după ce
navele urcau pe Tisa şi apoi pe cursul inferior al
Mureşului. Acest comerŃ fluvial pe cursul inferior al
Tisei constituie, după părerea noastră, o explicaŃie
pentru existenŃa unor nave sarmate pe Dunăre şi,

49

Macrea 1969, pp. 322 şi 325; Protase 1994, p. 58;
Benea 2002, pp. 105sq. şi 108. Mai recent, s-a
presupus, fără a se aduce însă şi argumente
convingătoare, că treverii din Dacia ar fi conducători ai
filialelor unor firme comerciale din Gallia, de la
Lugdunum (Benea 2002, p. 105).
50
Benea 1995, p. 306sq.
51
Kneißl 1981, p. 192.
52
Ardevan 1998, p. 291; Husar 1999, p. 210; Pribac Pribac 2004, p. 309 (cu afirmaŃia greşită că adorarea
zeiŃei Adraste se leagă de originea celtică şi germanică
a membrilor colegiului, nesusŃinută, de fapt, prin nici o
atestare epigrafică).
53
R. Ardevan admite că treverii erau, de regulă,
negustori legaŃi de mediile militare (Ardevan 1998, p.
209), deşi concluziile lui J. Krier (Krier 1981) nu ar
trebui generalizate, aşa cum o demonstrează discuŃiile
legate de collegia utriclariorum.
54
Benea 2002, p. 106.
55
Benea 1995, p. 305sq. În vreme ce D. Benea este de
părere că inscripŃia de la Călugăreni se datează
probabil la începutul domniei lui Hadrianus (Benea
1995, p. 305), R. Ardevan (Ardevan 1998, p. 291) şi A.

Husar (Husar 1999, p. 210) cred că monumentul ar data
din timpul dinastiei Severilor. Cu toată relativitatea unei
datări bazate pe lipsa praenomen-ului în numele atestate
de inscripŃia de la Pons Augusti, R. Ardevan crede că şi
aceasta ar putea data din sec. III (Ardevan 1998, p. 291).
56
Benea 2002, p. 106.
57
śmudziński 2004, p. 824.
58
Hügel 2000, p. 34; Nemeth 2001, p. 417; cf. Macrea
1968, p. 180; Macrea 1969, p. 154; Ferenczi 1974, p.
121; Ferenczi - Barbu 1978, p. 68; Mărghitan 1978, p.
51; Ferenczi 1979, pp. 133 şi 137; Pădureanu 1982, p.
67; Gudea - MoŃu 1983, p. 169; Protase 1996, p. 137;
Hügel 1996; Hügel - Barbu 1997, p. 571.
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la cel cu sare62, N. Branga credea că amintitul
collegium nautarum, implicat şi în transportul
diferitelor produse manufacturate, inclusiv al
cărămizilor unor officinae militare şi private de la
Apulum, al lemnului şi sării, monopolizase dreptul
navigaŃiei pe Mureş63, râu navigabil, până în sec.
XIX-XX, chiar şi pe cursul superior, însă doar
pentru plute, folosite pentru transportul lemnului64.
I. Glodariu este de părere că păşunile din Dacia
fuseseră arendate de către întreprinzătorii interesaŃi
în exploatarea sării pentru turmele proprii şi că
puteau fi subarendate băştinaşilor65, iar după alŃi
istorici români conductores pascui et salinarum ar
fi fost implicaŃi şi în păşunatul transhumant de pe
cursul inferior al Tisei şi de pe cursul mijlociu şi
inferior al Mureşului66 şi chiar de dincolo de
graniŃele Daciei Porolissensis67, activitate căreia N.
Gostar îi atribuie un rol important în romanizarea
teritoriilor barbare învecinate cu Dacia68. Mai
recent, D. Benea consideră că atât treverii, cât şi
comunităŃile de elemente greco-orientale (în special
siriene şi microasiatice), la fel ca şi unele elemente
italice, a căror prezenŃă în provinciile dacice ar fi
legată de comerŃul cu Aquileia, ar putea fi implicate
în comerŃul Daciei cu regiunile lor de baştină, prin
intermediul unor mari companii comerciale şi de
navigaŃie 69. Evident, chiar dacă filialele din Dacia
ale companiilor din regiunile de origine ar fi fost

implicit, a necesităŃii asigurării controlului
navigaŃiei pe această arteră de comunicaŃie şi a
preîntâmpinării unor eventuale atacuri fluviale,
care, de altfel, se pare că au şi avut loc în perioada
războaielor marcomanice, de vreme ce o clauză a
tratatului cu iazygii prevede tocmai interdicŃia de
a mai naviga pe Dunăre59. În cazul Daciei, noi
presupunem existenŃa unei posibile împărŃiri a
pieŃii vinului de către marii importatori, rezidenŃi,
probabil, la Ulpia Traiana Sarmizegetusa şi la
Apulum, implicaŃi eventual şi în comerŃul cu alte
mărfuri,
redistribuite
mai
departe
prin
intermediari locali, cărora le erau livrate de către
utriclarii cu care aceştia aveau relaŃii de afaceri,
cu atât mai mult cu cât logistica armatei romane a
cunoscut o evoluŃie extrem de lentă de la situaŃia
existentă la sfârşitul epocii Republicii, când ea s-a
bazat într-o mare măsură pe negustorii care
făcuseră afaceri în zona de conflict sau care
obŃinuseră contracte de aprovizionare a armatei60.
De aceea, pentru Dacia intracarpatică, credem că
existenŃa nu a unui singur colegiu, ci a cel puŃin
două colegii diferite de utriclarii, pare cu atât mai
probabilă, cu cât este greu de crezut că în Dacia
putea fi vorba, în această epocă, de un monopol al
importului de vin sau asupra transportului rutier,
în condiŃiile în care aceste activităŃi lucrative nu
erau concesionate de către stat particularilor, ci
constituiau
obiectul
liberei
iniŃiative
a
întreprinzătorilor, iar acapararea monopolistă a
pieŃei vinului şi a transporturilor fluviale şi rutiere
de către un singur mare importator sau de către un
grup de mari negustori nici nu este de închipuit.
Această idee, că în Dacia romană ar fi
existat trusturi monopoliste, se bazează pe
interpretarea unei inscripŃii de la Apulum61, care îl
atestă pe P. Aelius Strenuus în dubla sa calitate de
conduc(tor)
pascui
et
salinar(um)
et
commercior(um) şi de patron al mai multor colegii
din aceeaşi localitate, printre care şi collegium
nautarum. Deşi I. Glodariu observase că negoŃul
arendat de către amintitul întreprinzător se referă
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Glodariu 1977, p. 960.
Branga 1995, p. 65; cf. Branga 1978, p. 66. Acelaşi
autor susŃine ideea aberantă că materialul tegular cu
ştampila oraşului Siscia de la Cenad (IDR, III/1, 277)
fusese adus pe calea apei tocmai de la Siscia de către
aceiaşi navigatori apulensi: Branga 1978, p. 66. Ea îşi are
originea în refuzul lui I. I. Russu de a admite că aceste
descoperiri sunt legate de prezenŃa romană la Cenad în
sec. IV e.n. (IDR, III/1, p. 247), cum bine sesiza Em.
Popescu (IGL, p. 374). Sub influenŃa evidentă a acestei
concepŃii, M. Petică, referindu-se la P. Aelius Strenuus,
era de părere că navigaŃia pe Mureş fusese monopolizată
de către collegium nautarum de la Apulum: Petică 1999,
p. 205.
64
Garda 1980; Magyari 1967; Bassa 1970; Tarisznyás
1979; Rus 2000; Marc 2005; Marc 2007. Pentru
reglementarea transportului sării cu plutele pe Mureş, la
mijlocul sec. XVIII: Ionaş 1974-1975; Dordea 1981. Se
presupune că şi râul Jiu a fost folosit pentru transportul
lemnului cu plutele (Marinoiu 2004, p. 207), ceea ce,
fireşte, nu exclude şi transportul altor produse pe astfel
de ambarcaŃiuni sau pe plute confecŃionate din burdufuri
dinspre zona subcarpatică a Olteniei spre cea de câmpie
sau, poate, chiar spre Dunăre.
65
Glodariu 1977, p. 960.
66
Mărghitan 1980, p. 66.
67
Dumitraşcu 1986, p. 703.
68
Gostar 1980, p. 4sq.
69
Benea 2002, pp. 106-109.
63

59

Benea 1996, p. 70sq. Pentru existenŃa pe Dunăre a
unor nave sarmate: Moga - Benea 1979, p. 138; Timoc
1997, p. 299 (unde lasă să se înŃeleagă primejdia unor
atacuri fluviale pe Dunăre şi Mureş); cf. Cassius Dio,
Hist. Rom., LXXI, 19. N. Gudea admite necesitatea
controlului navigaŃiei pe Dunăre şi a asigurării unei
rezerve strategice pentru provinciile Dacia Apulensis,
Dacia Malvensis şi Pannonia Inferior, însă arată că
această problemă există, de fapt, încă de la cucerirea
Daciei: Gudea 2001, pp. 43-45; cf. Gudea 1980, p. 96.
60
Egri 2006, pp. 420-424.
61
CIL, III, 1209.
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conduse de câte un negustor, care ar putea fi şi
conducătorul unei corporaŃii cu caracter etnic 70,
nu poate fi vorba de acapararea comerŃului din
provinciile dacice de către o anume comunitate
etnică sau de către negustorii originari dintr-o
anume provincie, deşi s-a presupus că o inscripŃie
care se referă la negotiatores provinciae Daciae
Apulensis ar putea fi privită ca o expresie a
organizării comerŃului la nivel provincial71, dar
după părerea noastră ea nu poate implica
exercitarea unui monopol de către această
corporaŃie72.
Coroborând opiniile lui P. Kneißl, N.
Branga, L. Mărghitan şi S. Dumitraşcu, ar
însemna, practic, că în Dacia exista un monopol
nu numai asupra exploatării sării şi a păşunilor şi
asupra comerŃului cu sare şi că, probabil,
deŃinătorii săi controlau şi transporturile fluviale,
ba chiar şi comerŃul cu lemn şi diferite produse
manufacturate, cu vin şi transporturile rutiere şi
poate şi comerŃul cu animale şi diferite produse
animaliere (carne, lactate, lână şi piei), situaŃie
neîntâlnită, de fapt, pe teritoriul României nici
măcar în istoria modernă şi contemporană,
inclusiv în contextul măsurilor de adaptare a
organizării economiei la cerinŃele producŃiei de
război (1938-1945)!
Celelalte atestări ale unor conductores
pascui et salinarum, cu toată incertitudinea asupra
datării lor, indică însă faptul că aceste activităŃi
fuseseră concesionate unor persoane diferite, chiar
dacă Aelius Marus, întreprinzătorul atestat de o
inscripŃie de la Micia73, datată în prima jumătate a
sec. II ori de la mijlocul acestui veac74, este

menŃionat şi pe o alta, ridicată de un sclav al său,
tocmai la Domneşti (jud. BistriŃa-Năsăud), la
graniŃele răsăritene ale Daciei, nu departe de castrul
de la Orheiu BistriŃei (jud. BistriŃa-Năsăud)75, deci
în Dacia Porolissensis. În aceeaşi regiune, dar ceva
mai spre sud, un alt c(onductor) salinar(um), C.
Iulius Valentinus, este atestat de o inscripŃie de la
Sânpaul (jud. Harghita), nu departe de castrul de la
Odorheiul Secuiesc (jud. Harghita)76. Cei doi
întreprinzători nu sunt menŃionaŃi însă şi în calitate
de conductores commerciorum, care nu este
menŃionată însă nici în cazul lui P. Aelius Strenuus
de către amintitata inscripŃie de la Micia. Se poate
admite însă, cu toate acesea, că arendaşii salinelor
arendaseră şi comerŃul cu sare, aşa cum presupun
unii autori77. Deoarece inscripŃia de la Apulum, care
îl menŃionează pe P. Aelius Strenuus, aminteşte şi
calitatea sa de patron al mai multor colegii
(collegium fabrum, collegium centonariorum,
collegium nautarum), iar collegium fabrum,
înfiinŃat, probabil, după ce Apulum devenise
colonia, în vremea lui Marcus Aurelius78, este
atestat şi de un altar votiv ridicat la 23 mai 20579, pe
când collegium centonariorum, despre care există
puŃine informaŃii şi a cărui existenŃă este sigură abia
în prima treime a sec. III80, este atestat abia în
timpul domniei comune a lui Septimius Severus şi a
fiilor săi, când, pe la 202-20481, consularul L.
Pomponius Liberalis inaugurase schola colegiului
82
, se pune problema stabilirii perioadei în care P.
Aelius Strenuus arendase exploatarea păşunilor şi
salinelor şi comerŃul cu sare. După N. Branga, ar fi
vorba de începutul sec. III, după anul 20583. Dar,
potrivit inscripŃiei onorare care îl menŃionează, P.
Aelius Strenuus, cavaler roman, era şi sacerdos
arae Augusti, augur şi duumviralis al coloniei Ulpia
Traiana Sarmizegetusa, augur al coloniei Apulum şi
decurio al coloniei Drobeta. Cumularea acestor
demnităŃi indică nu numai prestigiul şi forŃa
economică a personajului respectiv, care rezida, cel
mai probabil, la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 84, ci
şi faptul că, într-adevăr, era implicat în activităŃi
lucrative dintre cele mai variate (exploatarea
salinelor şi păşunilor, comerŃul cu sare, poate şi cu
lemn, lână şi Ńesături, transporturile fluviale şi

70

Benea 2002, p. 108.
Benea 2002, p. 109.
72
Ch.-M. Ternes, care se opune existenŃei în societatea
romană provincială a "asocierii corporatiste" având la
bază colegiile (instituŃii cu caracter social-religios),
arată că, datorită unei evoluŃii raŃionale de
la
multitudinea de ateliere independente spre o asociere
proto- sau preindustrială, economia romană provincială
tindea din ce în ce către un centralism manifestat
probabil în distribuirea comenzilor mai mari către
întreprinderi mai mari şi este de părere că firmele
marilor comercianŃi (negotiatores) din provincii au
contribuit, prin contractele lor cu intermediarii
(mercatores), iar aceştia prin relaŃiile lor cu micii
producători şi distribuitori, la organizarea producŃiei şi
schimburilor provinciale, dar nu exclude nici
posibilitatea ca marile firme să fi cunoscut concurenŃa
acerbă a unor firme suburbane sau chiar rurale, care, de
altfel, au suportat mult mai uşor criza din Antichitatea
târzie (Ternes, p. 183).
73
IDR, III/3, 119.
74
Russu 1956, p. 10.
71

75

Russu 1956.
IDR, III/4, 248.
77
Cavruc et alii 2006, p. 55.
78
Ardevan 1998, p. 304.
79
CIL, III, 1051.
80
Ardevan 1998, p. 307.
81
Ardevan 1998, p. 401, nr. 283; cf. Branga 1995, p. 50.
82
CIL, III, 1174.
83
Branga 1995, p. 65.
84
Ardevan 1998, p. 179.
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sec. III91, probabil însă abia de la mijlocul acestuia,
în condiŃiile constituirii Imperiului gallo-roman92.
Efectul acestor măsuri protecŃioniste nu trebuie însă
exagerate, deoarece chiar Suetonius spune că
edictul lui Domitianus93 cu privire la limitarea
culturilor viticole în Italia şi la distrugerea a 50 %
dintre suprafeŃele cultivate cu viŃă de vie în
provincii nu a fost aplicat, iar autorii moderni sunt
de acord că nu a fost aplicat nici în Dacia, nici în
alte provincii94. În Dacia viticultura are o veche
tradiŃie preromană95 şi, potrivit unor opinii mai

comerŃul exterior) şi că avea interese de afaceri în
trei dintre cele mai importante centre economice
ale Daciei romane. Nu avem însă nici o dovadă că
monopolul său se exercita asupra tuturor acestor
activităŃi economice şi, cu atât mai mult, pe
întregul teritoriu al celor trei provincii dacice,
pentru că el pare a aparŃine doar mediului de
afaceri din Dacia Apulensis, de unde mărfurile
sale erau exportate probabil spre Pannonia şi
Moesia, pe Mureş şi, poate, chiar mai departe, pe
Dunăre, prin portul Drobeta. Nu există vreo
dovadă că acest prosper întreprinzător din
perioada de dinaintea regresului economic de la
mijlocul sec. III ar fi originar din Gallia, în
particular din regiunea treveră şi nici că ar fi avut
relaŃii comerciale cu provinciile gallice şi
germanice. Oricum, deocamdată el pare a fi
singurul mare negustor din Dacia membru al
ordinului ecvestru85.
După părerea noastră, pare foarte probabil
ca, pe lângă aprovizionarea cu vin a trupelor din
regiunile de graniŃă, utriclarii să fi adus de aici
diferite produse locale (sare, lemn, blănuri, piei,
lână, miere, ceară, poate şi unele alimente sau
Ńesături), dintre care unele, în primul rând sarea,
erau exportate, poate, chiar în provinciile
învecinate sau în teritoriile barbare în care ele
lipseau. În prezent, se şi admite, de altfel, că
utriclarii din Dacia nu se ocupau numai cu
comerŃul de vin86, dar, se pare, se are în vedere tot
activitatea lor de transportatori fluviali 87; de
altfel, M. Petică a insistat asupra faptului că sarea
extrasă din salinele de pe limes-ul răsăritean al
Daciei era transportată pe apă88, ceea ce, pe lângă
interesul autorităŃilor romane de a controla aceste
zăcăminte de sare, credem că ne îndreptăŃeşte să
presupunem şi posibilitatea implicării utriclariilor în activitatea de transport, mai ales în regiunea
bazinului superior al Mureşului. D. Benea, care,
aşa cum am menŃionat, admite însă că utriclarii
din Dacia erau, ca şi în Gallia, tot transportatori
rutieri89, presupune chiar şi existenŃa unui comerŃ
cu vin între Gallia şi Dacia, deşi nu există dovezi
în acest sens90. În acest context, trebuie remarcat
faptul că, în unele regiuni, precum cele din Gallia
centrală şi septentrională, pentru a asigura
păstrarea rentabilităŃii podgoriilor italice, politica
protecŃionistă a autorităŃilor romane a împiedicat
dezvoltarea viticulturii, care a fost posibilă abia în
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Kneißl 1981, p. 194sq.
Kneißl 1981, p. 195sq.
93
Suetonius, Vita Domit., 7. Scopul acestui edict din anul
92, dat în cursul unei perioade de foamete, nu era, de
fapt, de a proteja viticultura italică împotriva concurenŃei
provinciale, ci de a preveni extinderea viticulturii în
detrimentul culturilor de cereale (Duncan Jones 1974, p.
35, n. 4).
94
Jucan 2003, p. 236; cf. Tschernia 1986, pp. 127-251.
95
Macrea 1969, p. 297; Glodariu 1977, p. 951; Florea
2004, p. 518; ArdeŃ 2006a, p. 47; cf. Teodorescu 1968;
Vacarciuc 2001. G. Florea arată că, în actualul stadiu al
cercetărilor, în Dacia preromană cultivarea viŃei de vie
este atestată prin materiale paleobotanice doar în
regiunile extracarpatice (Florea 2004, p. 519, n. 20; cf.
Vulpe 1966, p. 31; Comşa 1982, p. 76; Cârciumaru 1996,
pp. 69, 100 şi 188sq.; cf. Suciu 2001, p. 171 şi 173sq., nr.
4 şi 14-15), fapt pentru care nu se poate admite teza că
unele unelte (cosoare, cuŃite curbe) ar fi fost folosite
exclusiv pentru cultivarea viŃei de vie, cum ar rezulta
dintr-un studiu al M. Comşa referitor la practicarea
viticulturii în mediul autohton preroman (Comşa 1982),
cu numeroase erori în încadrarea tipologică a uneltelor şi
a contextului lor de descoperire. Se poate presupune însă
că aristocraŃia dacică din Transilvania consuma şi alte
băuturi alcoolice, precum berea şi miedul (Florea 2004,
p. 518sq.), iar consumul de vin era mai mare pe valea
Siretului şi în zonele sudice, mai apropiate de sursele de
import (Florea 2004, p. 518). De altfel, răspândirea
amforelor în Dacia intracarpatică indică o evidentă
discrepanŃă în raport cu regiunea extracarpatică, fapt pus
însă în legătură cu folosirea unor recipiente mai puŃin
fragile decât cele din ceramică (Florea 2004, p. 518sq.).
Într-adevăr, amforele se concentrează în aşezările din
Valahia şi din Moldova, unde existau şi puncte de tranzit,
în care mărfurile locale puteau fi schimbate cu cele
greceşti (Florea 2004, p. 518), dar unde au fost
descoperite şi numeroase fragmente de amforă de
producŃie locală (Suciu 2001, p. 171; cf. Glodariu 1974,
pp. 133-140). În schimb, situaŃia răspândirii în Dacia
preromană a vaselor din bronz importate este radical
diferită, căci 70 % dintre ele provin din Dacia
intracarpatică, fapt pentru care se presupune că ele
puteau avea şi o altă utilizare, nu numai în cursul
banchetelor (Florea 2004, p. 520). De altfel, doar o parte
din teritoriul Daciei este cuprinsă în arealul în care este
cultivată viŃa de vie (Suciu 2001, p. 171), a cărei limită
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Benea 2002, p. 108.
Pribac - Pribac 2004, p. 309.
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Pribac - Pribac 2004, p. 308.
88
Petică 1999.
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Benea 1995, p. 306sq.
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Benea 1995, p. 306.
86

128

Brukenthal. Acta Musei, IV. 1, 2009
ObservaŃii cu privire la unele aspecte ale imaginarului funerar roman provincial
şi ale comerŃului cu vin şi sare în Dacia Romană şi în regiunile barbare învecinate

Dacia s-a dezvoltat o producŃie proprie de vin102 şi
că în Transilvania viŃa de vie era una dintre culturile
agricole importante103. După părerea noastră,
amintita reprezentare monetară indică faptul că
această producŃie fusese chiar încurajată încă din
primii ani de după cucerire, probabil din raŃiuni
legate de aprovizionarea trupelor de aici, în
condiŃiile în care producŃia agricolă a Daciei era
destinată, în general, consumului intern104. ExistenŃa
unei producŃii proprii de vin în Dacia nu a eliminat,
desigur, importurile de vin, mai ales de vin sudic105,
de o calitate superioară celui local, dar, în stadiul
actual al cercetărilor, lipsesc atestările importului de
vin din Gallia, cu excepŃia, desigur, a unor amfore
de tip Gauloise 5, confecŃionate în sudul FranŃei şi
folosite pentru transportul vinului106.
La Tibiscum au fost descoperite şi amfore
care atestă legături comerciale cu provincia
Baetica107, precum şi fragmente de amforă cu
ştampile care ar indica faptul că aceste vase
proveneau din Kos şi, poate, de pe Ńărmul
septentrional al Mării Negre sau chiar de la
Histria108, dar în amforele din Baetica fusese
importat garum sau, mai probabil, ulei de măsline
109
. La Tibiscum, în afară de amfore aduse din
provinciile occidentale, au fost descoperite şi
amfore care aparŃin unor tipuri din estul Europei,
din provinciile orientale şi din nordul Africii, căci
ponderea amforelor dintr-o anumită arie geografică
în economia Daciei romane este determinată de
creşterea sau descreşterea producŃiei de vin, ulei de
măsline, peşte şi produse de peşte din regiunile
respective110. Toarte de amforă ale căror ştampile
indică o provenienŃă nord-pontică au fost
descoperite şi la Apulum111, iar despre amforele
descoperite la Ampelum se afirmă că originea lor
nu poate fi determinată112. La Porolissum a fost
găsit un fragment de amforă cu ştampila unei
officina de la Parentium (Poreč, CroaŃia) a

recente, este îndoielnic că măsurile de interdicŃie a
consumului de vin şi de distrugere a culturilor de
viŃă de vie, impuse de către regele Burebista la
sfatul marelui preot Decenaeus, ar fi putut avea
importanŃa şi amploarea relatate de către Strabo96,
deoarece există suficiente indicii arheologice
(fragmente de amfore şi de diferite vase de băut)
care atestă folosirea rituală a vinului de către daci
în sec. I î.e.n.-I e.n.97, iar fragmente de amfore
romane au fost descoperite şi în turnul din
apropierea terasei X şi în atelierele metalurgice de
pe terasa VIII, la doar câŃiva metri de sanctuarele
dacice de la Sarmizegetusa Regia98. Pentru că
monedele cu legenda DACIA AVGVST(i)
PROVINCIA,
emisă
în
112,
prezintă
personificarea Daciei şezând pe o stâncă şi doi
copii, cu simbolurile bogăŃiilor ei agricole (spicul
de grâu şi ciorchinele de struguri)99, nu credem că
presupusele măsuri protecŃioniste impuse
producŃiei viticole locale de către autorităŃile
romane ar fi avut un efect important, ba chiar ne
îndoim că ar fi fost aplicate, cum, de altfel,
remarcase şi I. Glodariu100. Chiar dacă nu există
date nici asupra întinderii podgoriilor şi nici
despre
soiurile
cultivate101,
istoriografia
românească admite, de altfel, pentru sec. III, că în
nordică, în Europa, este reprezentată de o linie ce
merge de la gura fluviului Loire, pe coasta Oceanului
Atlantic, în vest până în Peninsula Crimeea, pe coasta
nordică a Mării Negre, în est (Braudel 1984, I, p.
268sq.); unele dintre uneltele menŃionate de către M.
Comşa au fost descoperite în MunŃii Orăştiei, la
altitudini la care, în România, nu este cultivată viŃa de
vie, ceea ce înseamnă că prezenŃa lor aici (atunci când
încadrarea lor tipologică este corectă!) are o altă
semnificaŃie, legată de folosirea lor în alte scopuri sau
de producŃia şi schimbul din apropierea capitalei
dacice.
96
Florea 2004, p. 518; Sîrbu 2004, p. 113sq.; cf.
Strabo, Geogr., VII, 3, 11.
97
Florea 2004, p. 521. G. Florea este de părere că în
societatea dacică vinul, deşi era consumat în special de
căre nobili, nu era privilegiul lor exclusiv, deoarece
uneori, ca, de exemplu, la Brad (jud. Bacău) fragmente
de amfore şi de vase de băut se întâlnesc atât în
locuinŃele de pe acropola cetăŃii, cât şi în restul
aşezării, iar distribuŃia lor indică mai curând un
consum familial, poate ceva mai larg, decât un consum
ceremonial colectiv, în anumite ocazii (Florea 2004,
pp. 518sq. şi 521sq.), spre deosebire de vasele de băut
din metal preŃios, care reprezintă un indiciu pentru
consumul ceremonial al vinului în mediile aristocratice
(Florea 2004, pp. 519sq. şi 522).
98
Florea 2004, p. 522.
99
Winkler 1965, p. 229, pl. III/18.
100
Glodariu 1977, p. 980.
101
Glodariu 1977, p. 981.

102

Ardevan 1998, p. 291; cf. Cătinaş - Bărbulescu 1979,
pp. 124-126.
103
Protase 1994, p. 56.
104
Glodariu 1977, pp. 982 şi 986.
105
Tudor 1968; ArdeŃ 2000; Benea 2000.
106
ArdeŃ 2006a, p. 89.
107
Benea 1995-1996. Pentru problema implicării
autorităŃilor romane în transportul uleiului de măsline din
Baetica în perioada Severilor, în încercarea de a reduce
preŃul prin eliminarea negustorilor intermediari: De
Salvo 1988.
108
CocaŃi 1995-1996.
109
Benea 1995-1996, p. 197.
110
ArdeŃ 2004, p. 330.
111
BăluŃă 2003, p. 243sq., nr. 1-2.
112
Lipovan 1994, p. 228.
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împăratului Nerva113, dar multă vreme a rămas,
totuşi, greu de spus dacă, încă de la începutul
stăpânirii romane în Dacia, trupele erau
aprovizionate şi cu vin sudic, probabil dintr-o
podgorie situată tot în Peninsula Istria, deci în
Regio X sau cu ulei de măsline, pentru că abia în
sec. IV Peninsula Istria ajunge să deŃină controlul
comerŃului cu acest produs, până spre sfârşitul
sec. V, când se impune monopolul baetic114. Abia
mai recent A. ArdeŃ a arătat că, din punct de
vedere tipologic, este vorba de, fapt, de o amforă
pentru ulei de măsline 115, ceea ce nu surprinde
deloc, deoarece în sec. I e.n., începând chiar cu
domnia împăratului Augustus, Peninsula Istria a
devenit principala sursă de aprovizionare cu ulei
de măsline pentru armatele din zona Dunării, ceea
ce a făcut ca, în perioada flaviană, administraŃia
imperială să preia, practic, toate marile proprietăŃi
producătoare116.
În actualul stadiu al cercetătorilor, bazat
pe analiza tipologică a amforelor descoperite
întreprinsă de către acesta, se poate afirma că
43,01 % dintre tipurile de amfore cunoscute în
Dacia au servit pentru transportul vinului, 44,85
% pentru transportul uleiului de măsline, 6,61 %
pentru transportul produselor din peşte, iar 5,51 %
erau destinate importului de măsline117. Din punct
de vedere al provenienŃei mărfurilor transportate
în amfore, a putut fi precizată pe această cale şi
provenienŃa importurilor transportate în amfore.
Cea mai mare parte a vinului importat în Dacia
provine din Asia (45,29 % din amfore), apoi din
Moesia Inferior (18,80 %), Italia (15,38 %),
Bithynia et Pontus (7,69 %), Gallia (4,27 %),
Creta et Cyrenae (2,56 %), Aegyptus (2,56 %),
Syria Palaestina (1,70 %), Baetica şi Africa
Proconsularis (câte 0,85 %)118. În ceea ce priveşte
importul de ulei de măsline, produs specific dietei
de tip mediteranean, considerat ca unul dintre
alimentele de bază ale soldatului roman119 şi al

cărui consum devine chiar un element de distincŃie
socială, mai ales pentru legionari şi pentru cetăŃenii
romani120, 54,09 % provine din Bithynia et Pontus,
20,49 % din Italia, 11,47 % din Africa
Proconsularis, 9,01 % din Baetica, 2,45 % din
Mauretania şi sub 2 % din alte provincii (Dalmatia
şi Syria Palaestina, cu câte 0,81 %)121, iar în ceea ce
priveşte produsele din peşte, 66 % provine din
Baetica şi Lusitania (câte 33 %) şi restul din
Thracia (27,77 %) şi Moesia Inferior (5,55 %)122,
după cum principalii furnizori de măsline ai Daciei
sunt Italia şi Asia (câte 46 %), apoi Africa
Proconsularis (6,66 %)123. Spre deosebire de prima
jumătate a sec. II, când amforele occidentale
reprezintă 80,76 % dintre cele descoperite în Dacia,
iar cele orientale doar 18,26 % şi cele africane abia
0,96 %124 şi producătorii italici controlează absolut
piaŃa locală a produselor transportate în amfore125,
probabil pentru susŃinerea materială a războaielor
de cucerire126, începând cu a doua jumătate a sec. II
şi până la jumătatea sec. III se constată o creştere a
importanŃei importurilor orientale şi africane în
detrimentul celor occidentale şi, mai ales, italice,
reflectată în creşterea frecvenŃei amforelor orientale
la 74,09 % şi în prima jumătate a sec. III chiar până
la 79,28 %, iar a celor africane de la 4,81 % în a
doua jumătate a sec. II la 12,42 % în prima jumătate
a sec. III, în vreme ce frecvenŃa amforelor
occidentale scade de la 21,68 % în a doua jumătate
a sec. II şi la doar 8,87 % în prima jumătate a sec.
III127. În ultimele decenii ale administraŃiei romane
în Dacia (a doua jumătate a sec. III) nici nu se mai
cunosc aici amfore occidentale, cele din Orient
reprezentând 70,68 % din descoperiri, iar cele
africane 29,31 %, fenomen care îşi găseşte o
120

Egri 2006, p. 423.
ArdeŃ 2006a, p. 52 (cu unele erori), cf. p. 262, fig.
182.
122
ArdeŃ 2006a, p. 53 (cu unele erori), cf. p. 262, fig.
184. Începând cu prima jumătate a sec. III, piaŃa
produselor de peşte începe să fie dominată de furnizorii
din regiuni mai apropiate: importurile din Thracia se
ridică la 71,42 % în prima jumătate a sec. III, iar cele din
Moesia ajung să deŃină supremaŃia în sec. V (ArdeŃ
2006a, p. 263), când consumul conservelor din peşte
importate ajunge un lux şi se reduce foarte mult, inclusiv
din punct de vedere al teritoriului de răspândire al
amforelor destinate acestora.
123
ArdeŃ 2006a, pp. 54 şi 262 (cu unele erori), cf. fig.
185.
124
ArdeŃ 2006a, p. 262.
125
ArdeŃ 2006a, pp. 262 şi 264. Importul amforelor cu
vin şi ulei descoperite în castrele romane din Dacia
reflectă aceeaşi situaŃie (ArdeŃ 2006b, p. 436).
126
ArdeŃ 2006a, p. 264.
127
ArdeŃ 2006a, p. 262sq.
121

113

ILD, 747; cf. Macrea et alii 1961, p. 378, fig. 15;
Macrea 1969, pp. 52, 297 şi 325.
114
Benea 1995-1996, p. 196. Acum, amforele cu ulei
importat din Baetica sunt întâlnite în întreaga regiune
nord-adriatică (Rougé 1987, p. 260). Pe piaŃa
provinciilor dacice, uleiul de măsline importat din
Baetica deŃine locul secund în a doua jumătate a sec. II
(12,35 % din amfore), dar fără a ajunge vreodată să
surclaseze celelalte centre (ArdeŃ 2006a, p. 262sq.).
115
ArdeŃ 2006a, p. 52.
116
Egri 2006, p. 422.
117
ArdeŃ 2006a, pp. 47-54 (cu unele erori), cf. pp. 255
şi 262, fig. 181.
118
ArdeŃ 2006a, pp. 50 (cu unele erori), cf. pp. 256sq.
şi 262, fig. 183.
119
Egri 2006, pp. 417 şi 423.
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explicaŃie şi în faptul că, deşi Asia continuă să îşi
păstreze supremaŃia în privinŃa furnizării de
măsline (87,5 % din amfore) dobândită în prima
jumătate a sec. III, principala sursă de
aprovizionare cu ulei de măsline devine Africa
Proconsularis (51,85 % din amfore), pe fondul
dominării pieŃei măslinelor după mijlocul sec. II128
şi al continuei reduceri a importului de ulei de
măsline din Bithynia et Pontus, de la 82,01 % în a
doua jumătate a sec. II la 68,75 % în prima
jumătate a sec. III129. PiaŃa fostelor provincii
dacice continuă să fie dominată de produsele
orientale şi africane şi în sec. IV-V, cu observaŃia
că în sec. V pe piaŃa vinului apare Egiptul (14,28
%), iar în sec. IV piaŃa uleiului de măsline este
dominată în proporŃia de 92,85 % de Africa
Proconsularis, iar în sec. V de Syria Palaestina130,
ceea ce şi-ar putea găsi o explicaŃie în scăderea
volumului importurilor, datorită preŃului acestui
produs, care este folosit acum cu precădere în
ritualurile religioase, după cum şi importurile de
vin din Egipt şi-ar putea găsi o explicaŃie în locul
pe care Alexandria l-a avut în disputele
christologice din această epocă. Ponderea
însemnată a relaŃiilor comerciale cu lumea
orientală şi, mai ales, prezenŃa unor comunităŃi de
origine orientală în principalele centre comerciale
ale Daciei a făcut ca şi aici, la fel ca şi pe Ńărmul
vestic al Pontului Euxin131, în afară de formele
specific romane de organizare, reprezentate de
collegia, să existe şi asociaŃii de negustori de tip
elenistic (οἴκοι), a căror solidaritate este bazată şi
pe apartenenŃa la aceeaşi comunitate etnică sau pe
originea din aceeaşi provincie. Astfel, în Dacia
inscripŃiile menŃionează Galatae consistentes
municipio132 şi Asiani133 la Napoca, collegium
Galatarum
la
Germisara134,
collegium
Pontobithynorum la Apulum135, iar la Ulpia
Traiana Sarmizegetusa Suri negotiatores136.
Aşadar, nu numai că importul de vin
gallic în Dacia este redus, dar în general, în ceea
ce priveşte mărfurile transportate în amfore,
comerŃul Daciei cu Gallia are o pondere redusă,
ceea ce înseamnă că de aici nu se importau astfel
de produse şi că utriclarii din Dacia nu par a fi
implicaŃi cu precădere în comerŃul cu mărfuri

gallice sau, cel puŃin, cu vin din Gallia, aşa cum s-a
afirmat. De altfel, de-a lungul epocii romane, Dacia
este aprovizionată în special cu vin din Orient
(73,50 % din amfore), iar Occidentul asigură doar
20,51 % şi Africa încă şi mai puŃin, abia 5,98 %137.
În ce măsură elementele trevere sunt implicate în
importul de vin din Gallia este dificil de precizat,
pentru că, dintre localităŃile din Dacia în care au
fost descoperite amfore de tip Gauloise 5,
confecŃionate în sudul FranŃei şi folosite pentru
transportul vinului (Tibiscum, Apulum, Dierna şi
Orlea)138, elementele trevere sunt atestate
deocamdată doar la Apulum şi, eventual, la
Tibiscum.
Tot A. ArdeŃ a constatat existenŃa unui tip
de amforă imitat în Dacia, în centre precum
Romula, Apulum sau Potaissa şi cunoscut prin
descoperiri de la Dierna, Tibiscum, Ulpia Traiana
Sarmizegetusa,
Potaissa,
Napoca,
Romula,
Sucidava, Gârla Mare (jud. MehedinŃi), Cioroiu
Nou (jud. Dolj), Slăveni (jud. Olt) şi Ilişua (jud.
BistriŃa-Năsăud) 139 şi a unui alt tip, asemănător cu
exemplare descoperite la Corint şi la Cnossos, care
în Moesia Superior se întâlneşte la Transdierna şi în
Moesia Inferior la Tropaeum Traiani, Halmyris şi
Tomis, iar în Dacia la Tibiscum, Romula, Ulpia
Traiana Sarmizegetusa, Drobeta şi la Micăsasa (jud.
Sibiu), despre care autorul citat crede că se datează
de la mijlocul sec. II şi până la începutul sec. III şi
că ar fi fost produs la Micăsasa, dar fără a putea
preciza la transportul căror mărfuri servea, spre
deosebire de cercetătorii americani, după care ar
proveni din zona Mării Negre sau a Mării Egee140.
Faptul că la Brâncoveneşti (jud. Mureş), într-un
castellum, au fost descoperite amfore produse tot în
Dacia, la Cristeşti (jud. Mureş), dar pentru care nu
există însă decât o datare generală, în sec. II-III141,
ar putea indica transportarea lor de-a lungul râului
Mureş, poate chiar pe apă, cel mai probabil
încărcate cu vin. Dacă imitarea amforelor romane
de atelierele de ceramică din Dacia ar putea fi
admisă, eventual, pentru folosirea lor ca ambalaje
necesare comerŃului intern sau transbordării
mărfurilor importate (eventual în vase de
dimensiuni mai mici), răspândirea celui de al doilea
tip de amfore menŃionat de către A. ArdeŃ credem
că face dificil de admis producerea sa în Dacia,
pentru transportul unei mărfi locale, vândută şi în
alte provincii, dar imposibil de identificat, cu atât
mai mult cu cât nici analiza compoziŃiei argilei nu
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ArdeŃ 2006a, p. 263.
ArdeŃ 2006a, p. 262sq.
130
ArdeŃ 2006a, p. 263.
131
Bounegru 2007.
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CIL, III, 960.
133
CIL, III, 870 (235 e. n.).
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IDR, III/3, 234.
135
IDR, III/5-1, 153.
136
IDR, III/2, 203.
129
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ArdeŃ 2006a, p. 262.
ArdeŃ 2006a, p. 89.
139
ArdeŃ 2004, p. 330sq., pl. II.
140
ArdeŃ 2004, p. 332sq., pl. III, fig. 3.
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Ateliere şi meşteşugari romani, p. 7, nr. 1 şi 4.
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(urnae) din împletituri vegetale152, fapt cu care am
putea pune în legătură existenŃa unor tipuri de
amfore specifice civilizaŃiei carpice, mai adaptat
nevoilor locale, care se caracterizează prin lipsa
gâtului strâmt şi a fundului ascuŃit, specifice
amforelor romane153. În teritoriile carpice par a fi
existat chiar şi anumite centre specializate în
comerŃul cu vin importat, în care se şi făcea,
probabil, reîmbutelierea vinului, cum o atestă
descoperirile de depozite de amfore, precum cele de
la Vetrişoaia (jud. Vaslui) şi Holboca (jud. Iaşi)154
sau cel de la PângăraŃi (com. Viişoara, jud. NeamŃ),
din care se mai păstrează însă doar o amforă
romană155, cu toate că, într-un mod cu totul
surprinzător pentru o societate barbară, precum cea
carpică, I. IoniŃă, deşi nu exclude prezenŃa vinului
de calitate pe piaŃa carpică, însă numai într-o
cantitate redusă, este, totuşi, de părere că, de fapt,
carpii importau mai ales ulei de măsline156. De
altfel, judecând după răspândirea ştampilelor
diferitelor centre de producŃie, în mediul carpic
importul de vin se făcea, în mod sigur, pe baza unor
reglementări între anumiŃi furnizori şi transportatori
şi beneficiarii dintr-o anumită zonă157, care pot fi
identificaŃi cu elitele sociale ale unor formaŃiuni
politice rezultate din destrămarea Regatului
dacic158, cu precizarea că o mare parte din amforele
descoperite în teritoriile locuite de carpi provin din
oraşele de pe Ńărmul nordic şi apusean al Mării
Negre159, iar provenienŃa din Moesia Inferior a

este un argument suficient pentru a putea
demonstra producerea acestui tip de amfore în
atelierele de la Micăsasa, unde, de altfel, nici nu
există dovezi materiale că ar fi fost produse şi
amfore. Pentru existenŃa unei producŃii de amfore
în atelierul ceramic de la Tibiscum nu există
argumente convingătoare142.
Nu putem preciza însă în ce măsură, în
afara unui comerŃ intern cu vin produs chiar în
provincie, poate fi vorba şi de un export de vin
dacic către teritoriile barbare învecinate, mai ales
cele de la est şi chiar nord-est de CarpaŃi, care,
judecând după descoperirile de amfore, prezente
în absolut toate aşezările carpice143, importau mari
cantităŃi de vin sudic144, încă din sec. VI-I î.e.n.145.
PrezenŃa importurilor greceşti şi elenistice, printre
care şi amforele de vin, în aşezările şi necropolele
barbare de la est şi nord-est de CarpaŃi indică nu
numai aprecierea de care aceste produse se
bucurau în acest mediu, ci şi influenŃa grecească
asupra vieŃii religioase, cum o atestă descoperirile
de amfore din morminte146. În teritoriile locuite de
carpi şi de sarmaŃi, marfa putea fi adusă nu numai
pe cale fluvială147, pe râurile Prut148, Siret149,
Nistru şi Bugul de Sud150, ci şi, la fel ca şi în
interiorul Imperiului, pornind de la centrele de
aprovizionare accesibile navigaŃiei fluviale, pe
cale terestră, cu carele sau în samare purtate de
animale151, cu amforele protejate în învelişuri
142

ArdeŃ 2006a, p. 45sq.
IoniŃă 1982a, p. 61, n. 322.
144
Bichir 1973, p. 90sq.; Bichir 1980, p. 436; IoniŃă
1982b, pp. 103-105; IoniŃă 1997, p. 896; cf. Şovan
1983; Sanie - Dragomir 1996, pp. 455 şi 457.
145
Tudor 1967; Preda 1973; Sîrbu 1979; Mateevici
2000; Mateevici 2002; Mateevici 2004; Mateevici
2007.
146
Mateevici 2007, p. 112.
147
IoniŃă 1982a, p. 73. Trebuie remarcat însă că,
datorită lăŃimii relativ mici a albiei unor râuri precum
Prutul şi Siretul, comerŃul fluvial nu se putea desfăşura
în absenŃa unei relative stabilităŃi politice, datorită
posibilităŃii de a crea baraje din trunchiuri de copaci şi
de a Ńine navele sub tirul arcaşilor, mai ales când
distanŃa dintre maluri nu depăşea 100 m.
148
Sanie 1968, p. 349; Bichir 1973, p. 91; Bichir 1980,
p. 436; Bounegru 2002, p. 162 (cu rezerve, datorită
lipsei de informaŃii); Mateevici 2007, p. 108 (cu
observaŃia că penetraŃia mărfurilor greceşti pe Prut pare
a fi fost mai redusă, poate şi datorită caracterului
insuficient al cercetărilor).
149
Alexianu 1988, p. 114; cf. Căpitanu 1976, p. 178;
Bounegru 2002, p. 162 (cu rezerve, datorită lipsei de
informaŃii); Mateevici 2007, p. 108 (cu afirmaŃia că
acest râu era navigabil cel puŃin pe cursul inferior).
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Mateevici 2007, p. 108.
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Tudor 1967, p. 45.
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Vacarciuc 2001, p. 121.
Bichir 1973, p. 80sq., pl. CXIV/2, 4, CXV/1-4,
CXVI/1-4, CXVII/1-3, 4, CXVIII/1, 3-4, CXIX/1 şi
CXLII/3.
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Sanie 1968.
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Bichir 1973, p. 91, pl. CLVII/1.
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IoniŃă 1982a, p. 73.
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IoniŃă 1982a, p. 77sq.; IoniŃă 1982b, pp. 103-105, fig.
1; cf. Alexianu 1988, p. 114.
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IoniŃă 1982a, pp. 78 şi 80.
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Bichir 1973, pp. 90-92; Alexianu 1988, p. 113; cf.
Sanie 1968, pp. 346 şi 348. Totuşi, s-a remarcat faptul că
locurile în care au fost produse amforele nu sunt, în mod
necesar, locurile din care au fost importate mărfurile
transportate în ele, situaŃie evidentă în cazul uleiului
transportat în amfore nord-pontice (Alexianu 1988, p.
113). În schimb, nu este nici un motiv de a ne îndoi că în
amforele din Chersonesul Tracic era exportat în regiunile
locuite de către barbari vin local, de vreme ce un astfel
de comerŃ este atestat şi în sec. IV-III î.e.n. şi devine tot
mai înfloritor, pe măsură ce se dezvoltă şi producŃia
viticolă din acest centru colonial (Mateevici 2004, p.
121). De altfel, D. Tudor constatase, încă din 1967, că
teritoriile dacice dintre CarpaŃi şi Dunăre erau
aprovizionate, în perioada anterioară cuceririi romane, în
mod direct, pe cale fluvială şi nu prin intermediul
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majorităŃii ceramicii romane importate în mediul
carpic se explică prin faptul că orientarea relaŃiilor
comerciale către aceste regiuni era avantajată de
folosirea străvechilor căi de comunicaŃie
reprezentate de râurile Siret şi Prut şi eventual
chiar impusă, din raŃiuni de securitate, de politica
autorităŃilor romane, care au căutat, se pare, să
limiteze relaŃiile carpilor cu provinciile dacice160.
Deşi este posibil ca importul de vin din Dacia,
adus peste CarpaŃi, în burdufuri sau butoaie, să nu
poată fi, de fapt, sesizat din punct de vedere
arheologic, în actualul stadiu al cercetărilor
această posibilitate ne apare, totuşi, destul de
puŃin probabilă, deoarece regiunile situate la est
de CarpaŃi aveau vechi legături comerciale cu
oraşele nord-pontice şi din Asia Mică, fapt pentru
care C. Opreanu apreciază că şi negoŃul cu Dacia
trebuie să fi fost mai puŃin important decât cel cu
Moesia Inferior161. Această situaŃie se reflectă şi
în raritatea importurilor din Dacia în lumea
carpică, dar şi a descoperirilor carpice pe teritoriul
Daciei romane, în alte locuri decât în cele unde se
poate presupune că au fost aşezate comunităŃi
carpice strămutate în Imperiu sau în care este
vorba de descoperiri carpice de după încetarea
stăpânirii romane în Dacia162. De altfel, N. Branga
remarcase că Dacia nu s-a remarcat prin exportul
de vin şi nici prin cel de ulei163, iar alŃi cercetători
cred că în teritoriile carpice piaŃa vinului pare a fi
fost dominată de centrele sudice164. În schimb, în
mediul sarmatic de dincolo de Prut sunt atestate,
totuşi, vase de băut din sticlă, importate de pe
Rhin, ca, de pildă, carafa paralelipipedică cu
toartă descoperită într-un mormânt din sec. II de
la Pervomajsk (R. Moldova)165, dar, după părerea
noastră, este greu de spus dacă în sec. II, în afară
de sticlăria care poate fi pusă în legătură cu noi
reguli de comensalitate, inspirate de cele grecoromane, pentru adoptarea cărora pledează şi
studiul vaselor de metal găsite în mediul
sarmatic166, aici era importat şi vin gallic, fie şi
numai datorită posibilităŃii de a reîmbutelia în
astfel de vase solicitate de către barbari vinul
produs în regiuni mai apropiate de piaŃa de
desfacere, foarte probabil, deci, din aceleaşi centre

care aprovizionau şi piaŃa carpică. Chiar dacă pare
foarte probabil ca astfel de carafe, prin forma lor
uşor de transportat în relativă siguranŃă pe cale
terestră, să fi fost aduse pline, credem că, tocmai
datorită bunei posibilităŃi de a naviga pe Nistru,
greu se poate admite că în mediul sarmaŃilor
răsăriteni vinul gallic va fi fost adus pe cale terestră,
tranzitând Dacia, mai ales încă în vase din sticlă,
datorită fragilităŃii lor. Tipurile de amfore cunoscute
în mediul dacic de la sud de CarpaŃi, respectiv în
regiunea locuită de purtătorii culturii Chilia –
Militari, sunt diferite ca factură şi, adesea, chiar şi
ca tip de cele cunoscute în Transilvania, dar au
analogii în descoperirile din Dacia Inferior şi par a
proveni de pe Ńărmul nordic şi apusean al Mării
Negre167. PrezenŃa tuturor tipurilor cunoscute în
mediul Chilia – Militari în aşezarea de la Mătăsaru
(jud. DâmboviŃa), aflată nu prea departe de râul
Argeş şi existenŃa unui depozit cu amfore
asemănătoare unora dintre cele de aici lângă Ruse
(Bulgaria) indică faptul că vinul era adus pe corăbii,
care, de pe Dunăre, urcau şi pe râul Argeş,
navigabil în Antichitate168. Foarte probabil, vinul
vândut aici provenea din aceleaşi regiuni care îi
aprovizionau şi pe carpi. În ce măsură dacii liberi
din Muntenia cumpărau şi vin din Dacia este greu
de precizat, datorită imposibilităŃii de a demonstra,
în actualul stadiu al cercetărilor, existenŃa unor
astfel de importuri, destul de puŃin probabile, de
altfel, după părerea noastră.
Mai recent, C. Opreanu a atras atenŃia
asupra problemei comerŃului cu sare şi fier peste
limes-ul de nord-vest al Daciei, de o importanŃă
vitală pentru populaŃiile barbare care locuiau între
Pannonia şi Dacia169 şi a faptului că, foarte probabil,
chiar turtele de fier descoperite în aşezarea dacoiazygă de la Gyom (Ungaria), datată din a doua
jumătate a sec. II şi în sec. III şi situată într-o
regiune lipsită de minereu de fier puteau fi aduse
din Dacia, pe Mureş170. După părerea noastră,
pentru Dacia intracarpatică, comerŃul cu aceste
populaŃii barbare, poate şi cu cele din Zakarpatia,
era mult mai important şi mai profitabil decât cel cu
populaŃiile barbare de la sud şi est de CarpaŃi,
datorită orientării tradiŃionale a relaŃiilor comerciale
ale acestor regiuni spre zona ponto-balcanică şi
Asia Mică, dar şi a faptului că sarea, care era,
probabil, unul dintre principalele produse de export
ale Daciei intracarpatice, se găseşte din abundenŃă
atât în zona subcarpatică a provinciei Dacia

grecilor din coloniile pontice, cu vin sudic din Thasos,
Rhodos şi Knidos (Tudor 1967, p. 45).
160
Bichir 1973, p. 94.
161
Opreanu 1998, p. 130.
162
Bichir 1973, pp. 167-169.
163
Branga 1995, p. 53.
164
Bichir 1973, p. 90sq.; Bichir 1980, p. 436; IoniŃă
1982b, pp. 103-105, fig. 1; IoniŃă 1997, p. 896.
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Hynku 1990, pp. 97-101.
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Bârcă 2001.
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Inferior, cât şi în teritoriile barbare171. Prin aceste
relaŃii comerciale, teritoriile situate în apropierea
graniŃelor de nord-vest ale provinciilor dacice, la
fel ca şi teritoriul barbar din Muntenia, iar după
părerea noastră şi cele aflate la vest, între Tisa,
Mureş şi Crişul Repede, devin "zone periferice",
complementare
pentru
economia
romană
provincială, fapt care, aşa cum remarcase C.
Opreanu, le-a făcut să se bucure de o "integrare
economică", dacă nu în provincie, cel puŃin în
mediul de pe limes172. Mecanismele care au făcut
posibilă această interacŃiune indică limpede
legătura dintre nautae, respectiv utriclarii şi
conductores pascui et salinarum, care, ca mari
deŃinători de capital, se implică şi în diferite
activităŃi comerciale şi, probabil, arendează şi
comerŃul cu barbarii sau aprovizionarea trupelor,
ceea ce ar explica şi calitatea de conductor pascui
et salinarum et commerciorum a lui P. Aelius
Strennuus; o relaŃie asemănătoare poate să se fi
stabilit între transportatorii fluviali şi rutieri şi
conductores ferrariarum, atestaŃi la Teliucu
Inferior (jud. Hunedoara) printr-un monument
votiv închinat puterii divine a împăratului M.
Aurelius Antoninus Pius Felix de către C. Gaurius
Gaurianus, sacerd(os) col(oniae) Apul(ensis) şi
Flavius
Sotericus,
augustalis
col(oniae)
Sarm(izegetusae)173. Faptul că ambii conductores
ferrariarum deŃin demnităŃi sacerdotale legate de
cultul oficial, iar P. Aelius Strenuus, cavaler
roman, era şi sacerdos arae Augusti, augur şi
duumviralis
al
coloniei
Ulpia
Traiana
Sarmizegetusa, augur al coloniei Apulum şi
decurio al coloniei Drobeta174 indică implicarea
elitelor provinciale în aceste schimburi, dar ar
putea sugera, totodată, că autorităŃile erau
conştiente şi de importanŃa relaŃiilor acestor
negustori în lumea barbară ca instrumente ale
politicii externe.
Potrivit lui P. Kneißl, în legătură cu
comerŃul cu vin şi textile intermediat de utriclarii
treveri ar putea sta răspândirea pilaştrilor funerari
în Raetia, la Augsburg, unde ei se întâlnesc însă în
forme reductive, mai modeste175. Pentru a elimina
posibilitatea unor confuzii, trebuie să precizăm că,

deşi I. Glodariu presupunea, de asemenea, că
pilastrul cu divinităŃi de la Napoca176 ar proveni de
la ancadramentul porŃii (antae) unui negustor de
vinuri, datorită asocierii dintre Mercurius şi Liber
Pater177, în acest caz este vorba, de fapt, de pilastrul
de intrare al unui mausoleu sau al unei incinte
funerare ori de la cantul peretelui lateral din zidărie
al unei aedicula178, nu de un monument funerar în
formă de pilastru, iar interpretarea funcŃionalităŃii
acestei piese prin prisma reprezentărilor care o
decorează este, din punct de vedere metodologic,
greşită179. Totuşi, în ciuda frecvenŃei pilaştrilor
funerari (cu ultimul segment şi coronamentul lucrat
din acelaşi bloc de piatră sau, după caz, cu
coronament aparte, în formă de trunchi de piramidă
cu feŃele arcuite) la Apulum şi Ulpia Traiana
Sarmizegetusa, zone în care treverii sunt atestaŃi
epigrafic, aceste monumente sunt diferite din punct
de vedere tipologic de cele din Gallia, Germania şi
Raetia, iar faptul că în Dacia predomină pilaştrii
funerari cu coronament în formă de trunchi de
piramidă cu feŃele arcuite indică o influenŃă mai
puternică a modelelor nord-italice180, care s-au
răspândit în Dacia pe calea tradiŃionalelor legături
comerciale cu Aquileia181. Pe teritoriul provinciilor
dacice, coronamente funerare în formă de trunchi de
piramidă cu feŃele arcuite au fost descoperite doar
în Transilvania (la Apulum, Germisara şi
Mesentea)182, însă nu şi în partea transilvăneană a
provinciei Dacia Inferior183. Apulum, unde au fost
descoperite cca. 70 % dintre monumentele de acest
tip din Dacia romană184 (sau, după H. Daicoviciu,
83% dintre monumentele de această natură cu
provenienŃă certă şi cca. 50 % dintre monumentele
cunoscute185), este, de altfel, principalul loc de
ocurenŃă al acestora în această regiune a Imperiului
roman. Câteva postamente descoperite la Drobeta186
sugerează însă că şi aici existau pilaştri funerari.
Este interesant de remarcat că în cele 3 oraşe din
Dacia în care P. Aelius Strenuus deŃine demnităŃi
(Ulpia Traiana Sarmizegetusa, Apulum şi Drobeta)
sunt atestaŃi treveri şi sunt cunoscute şi monumente
funerare sub formă de pilastru, fără însă ca vreuna
din atestările treverilor să poată fi pusă în mod cert
176
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178
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179
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180
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181
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183
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Opreanu 1998, p. 135.
173
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în legătură cu un astfel de monument. Chiar dacă
monumentul de la Mesentea ar putea indica o
legătură între pilaştrii funerari şi comerŃul cu vin
(cu toate că răspândirea pilaştrilor cu coronamente
în formă de trunchi de piramidă cu feŃele arcuite
este legată de comerŃul cu Aquileia, deci mai ales
cu Italia, Africa şi Orientul!) şi dacă, judecând
după răspândirea pilaştrilor funerari în Dacia
romană şi localităŃile în care sunt atestaŃi treveri,
existenŃa unei relaŃii între comerŃul trever şi
răspândirea pilaştrilor funerari ar putea fi destul
de probabilă, nu avem însă nici un indiciu care să
permită stabilirea unei legături între treverii din
Dacia şi comerŃul cu vin şi textile, iar implicarea
lor în comerŃul cu vin şi sare, eventual şi cu alte
produse, ca utriclarii, respectiv ca transportatori
fluviali şi tereştri, este incertă.
O altă problemă deosebit de importantă,
legată de ipoteza unei legături între collegia
utriclariorum, comerŃul trever cu vin şi, în
general, de relaŃiile Daciei romane cu provinciile
gallice, respectiv de difuzarea pilaştrilor funerari,
este datarea acestui tip de monumente în Dacia
romană, destul de dificilă, de altfel, dar care şi-ar
dovedi utilitatea în contextul studierii realităŃilor
economice şi sociale din această parte a
Imperiului. Judecând după anumite particularităŃi
iconografice şi stilistice ale unora dintre aceste
monumente funerare, corelate cu unele fenomene
care se manifestă în viaŃa spirituală a

ale negustorilor, sistemul roman (collegia)
coexistă cu cel elenistic (οἴκοι), precum Ńărmul
vestic al Pontului Euxin şi, după părerea
noastră, Dacia intracarpatică, collegia se ocupă
de comerŃul interior, iar relaŃiile comerciale
intraprovinciale constituie obiectul de activitate
al negustorilor asociaŃi în structuri de tip
elenistic188.

provinciilor balcano-dunărene şi care îşi
găsesc reflectarea şi în imaginarul funerar,
credem că majoritatea pot fi datate în perioada
Severilor, iar cele mai interesante dintre ele
poate chiar în prima jumătate a sec. III, în
aceea ultimă perioadă de prosperitate în care a
trăit şi P. Aelius Strenuus, deci înaintea
dramaticei crize de la mijlocul sec. III, printre
consecinŃele căreia se numără şi decăderea
vieŃii municipale, încă dinainte de părăsirea
oficială a Daciei187.
De aceea, credem că, în actualul stadiu
al cercetărilor, ipotezele implicării treverilor
în comerŃul din Dacia romană (în particular în
cel cu vin şi textile), a rolului lor în difuzarea
unor forme de organizare a transporturilor,
dar şi în răspândirea pilaştrilor funerari în
această parte a Imperiului roman, oricât de
atrăgătoare ar fi, necesită o argumentare mai
solidă, cu atât mai mult cu cât, în zonele în
care, în ceea ce priveşte formele de asociere
187
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Abstract: The article is presenting the results of a rescue archaeological excavation made in Hunedora
(Hunedoara County. The researches conducted on Toamnei Street revealed an early medieval cemetery
dated in the 11th century. Similar cemeteries were researched in a close by area in Alba Iulia.
Punctul arheologic cercetat se află plasat
pe o terasă înaltă a pârâului Zlaşti, pe şaua care
leagă platoul de lângă Turnul Neboisa şi Dealul
Sânpetru, la o altitudine de 275 m faŃă de nivelul
mării (plan 1). Substratul geologic este format din
calcare dolomitice, peste care se suprapun pachete
de roci sedimentare (argile etc.).
Această cercetare arheologică, cu caracter
preventiv, a fost motivată de extinderea unei
locuinŃe individuale, situată în Hunedoara-Str.
Toamnei, nr. 81 (proprietar Constantin Mitrică), în
toamna anului 20072, care urma să afecteze zona
vestică a acestei proprietăŃi (plan 2). MenŃionăm
faptul că după demolarea vechii case de pe această
proprietate s-a constatat faptul că fundaŃiile
acesteia şi amenajările de la primul nivel (pivniŃe,
depozit etc.) au afectat integral depunerile
arheologice, această zonă fiind de fapt compromisă
din punct de vedere al cercetării. În perioada
alocată acestei cercetări preventive a fost recoltat

de la suprafaŃă un lot redus de material arheologic,
contemporan cu funcŃionarea locuinŃei demolate,
fragmente de oase umane3 şi s-au făcut observaŃii
asupra dinamicii stratigrafice pe proprietatea aflată
pe aceiaşi stradă (nr. 6), cu ocazia extinderii unei
fose septice.
În funcŃie de dimensiunile terenului şi
situaŃia constructivă existentă, s-au trasat şi
cercetat 2 secŃiuni, cu dimensiuni diferite, după
cum urmează: S1/2007 – 4 x 2 m; S2/2007 – 3,5 x
2 m, extinsă ulterior la 4 x 2 m, orientate est – vest
(plan 3). Amplasarea secŃiunilor a Ńinut cont de
obŃinerea unei stratigrafii relevante pentru sectorul
cercetat. Necesitatea cercetării integrale a
complexelor a motivat efectuarea unor casetări,
având în vedere tipurile de contexte arheologice şi
relaŃiile dintre acestea. În zona perimetrală
menŃionată, au fost identificate şi cercetate integral
un număr de 4 complexe funerare (morminte de
înhumaŃie) aparŃinând perioadei medievale,
posibilitatea existenŃei unui cimitir fiind iniŃial
confirmată de recuperarea unor oase umane atât
din pământul rezultat din demolarea vechii
construcŃii (str. Toamnei, nr. 8), cât şi a unor
intervenŃii neautorizate a filialelor locale de gaz
metan, respectiv apă-canal, în dreptul imobilului

1

Coordonatele GPS ale colŃului de nord-vest a
perimetrului: N 45044’52,7’’, E 022053’14,5”.
2
MenŃionăm faptul că Primăria Municipiului
Hunedoara, prin Serviciul Urbanism-Sistematizare,
anterior cercetării arheologice propriu-zise, a emis
autorizaŃia de construire pentru acest punct. După
obŃinerea acesteia de către beneficiar, a fost săpată şi
construită fundaŃia extinderii locuinŃei, acest fapt
privându-ne de efectuarea unor observaŃii suplimentare
asupra acestui important tip de monument arheologic de
pe teritoriul municipiului Hunedoara.

3

Acestea au provenit din contextul unui mormânt de
înhumaŃie, care avea la partea superioară, conform
afirmaŃiilor lucrătorilor, blocuri mari de calcar
dolomitic.
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este osificarea şi închiderea completă a suturii
coronare.
În plus, s-au observat osificări artiritce la
nivelul vertebrelor lombare disponibile spre
analiză, precum şi evidenŃa instalării osteoporozei
la nivelul epifizelor oaselor lungi (în special femur
si humerus) şi oaselor bazinului (creste iliace cu
porozitate sporită a materialului osos).
Majoritatea traumelor documentate sunt
traume postmortem cu excepŃia unei fracturi
vindecate de fibulă dreaptă. Nu au fost observate
traume perimortem cu care să poată fi asociată o
cauză a morŃii.

situat pe str. Toamnei, nr. 10. Stratigrafia se
prezintă este asemănătoare în cele 2 secŃiuni, spre
exemplificare fiind aleasă cea surprinsă în S2, care
în ordinea săpării se prezintă astfel: nivel de
culoare brună (perioada contemporană) (grosime
variabilă între 9-24 cm); nivel de cenuşă (perioada
contemporană), (grosime variabilă între 8-10 cm);
nivel brun, cu aspect lutos (perioada modernă)
(grosime variabilă între 10-26 cm); nivel brun brun
închis, granulos (epocă dacică) (grosime variabilă
între 4-24 cm); nivel brun-roşcat (10-22 cm) ce
suprapune sterilul (plan 7).
Complexul C 3
Mormântul descoperit în C1/2007, a fost
conturat la 0,42/0,45 m, şi se adâncea până la cota
de -0,65 m (plan 3). Groapa avea o formă
trapezoidală cu colŃurile rotunjite. Lungimea
estimată a gropii=2,02 m, lăŃime groapă=0,62-0,80
m. Scheletul era depus în decubit dorsal. Ambele
braŃe sunt întinse pe lângă corp. Palma mâinii
drepte nu s-a păstrat (plan 5, foto 3). Groapa a fost
bordată cu blocuri de calcar dolomitic (aşezate
orizontal şi vertical), (adâncimea 0,55 m, partea
inferioară a amenajării), remarcându-se o
concentrare a celor dispuse în cant în zona
inferioară a picioarelor (plan 4, foto 2). Altimetric,
această amenajare, în raport cu cea a complexului
C 10, este mai înaltă.
Scheletul desemnat sub denumirea C3, este
incomplet cu unele componente fragmentate şi/sau
parŃial degradate, în special epifizele oaselor lungi.
Scheletul aparŃine unui bărbat cu vârsta
mai mare de 50 de ani şi de înălŃime mică (161,81
± 1,68 cm).
Determinarea sexului s-a făcut pe baza
analizării următorilor markeri antropologici:
craniul fragmentat dar evident masiv, cu os frontal
îngust şi nerotunjit, crestele supraorbitale teşite,
glabela proeminentă, proeminenŃa occipitală
pronunŃată, mandibula teşită cu menton proeminent
şi unghiul gonial de aproximativ 90º. La nivelul
bazinului, incomplet (lipseşte osul sacrum şi
fragmente din ischium) şi fragmentat, forma
generală triunghiulară, oasele pelviene alungite şi
unghiul subpubian ascuŃit (aprox 50º) sunt indicii
clare că acesta a aparŃinut unui bărbat.
Sutura coronară complet închisă, osificarea
completă a tuturor epifizelor oaselor lungi, precum
şi a epifizelor claviculare, aspectul erodat al
simfizei pubiene şi atriŃia puternică a danturii
prezente la momentul decesului ne-au ajutat să
indicăm vârsta acestui individ ca fiind mai mare de
50 de ani. Dintre acestea, cel mai clar indicator

Complexul C8
Acest mormânt a fost conturat la
adâncimea de 0, 85 m, adâncimea maximă a gropii,
raportată la cifra de mai sus, fiind de 0,12 m.
Groapa de formă ovală, avea axa lungă pe direcŃia
vest-est (plan 6, foto 6). În această groapă au fost
depuse resturi provenind de la membrele
inferioare, rupte deasupra genunchilor4. Aspectul
oaselor, din punct de vedere al conservării,
sugerează relaŃionarea acestui complex de perioada
de îngropări contemporană Evului Mediu timpuriu.
Nu deŃinea inventar.
Complexul C 9
Groapa
sepulcrală
de
formă
dreptunghiulară, cu colŃurile rotunjite, s-a conturat
în caseta 2/2007, la adâncimea de -0, 42 m de la
actualul nivel de călcare şi se adâncea 0,62 m5.
PereŃii gropii erau drepŃi, fundul uşor rotunjit şi o
uşoară îngustare/gâtuire în dreptul bazinului
defunctului. Dimensiunea mormântului măsurată
pe axe (lungime=2,15 m, lăŃime 0,60 m în zona
bazinului)(plan 6, foto 5). Groapa era bordată în
zona picioarelor de o depunere de tip moviliŃă,
alcătuită din blocuri mici de calcar dolomitic şi
fragmente ceramice de mari dimensiuni aparŃinând
epocii dacice şi perioadei hallstattiene6.
Starea scheletului este relativ bună, piesele
metalice descoperite fiind acoperite de depuneri de
carbonaŃi (foto 13).
Cât priveşte tipologia gropilor, acesta se
încadrează în categoria gropilor simple. Scheletul
aparŃinând unui adult aşezat în decubit dorsal, era
4

Analiza antropologică a acestui individ va face
obiectul unui studiu separat.
5
Din motive tehnice, 20 cm din partea superioară a
gropii au fost excavaŃi, în scopul uşurării preparării şi
desenării scheletului.
6
În opinia noastră, aici a existat o depunere de vase,
aparŃinând epocii dacice, similară cu cea descoperită în
caseta 1/2007.
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orientat pe axa vest-est. Membrele au fost depuse
pe lângă corp, iar din observaŃiile directe a rezultat
faptul că unele dintre părŃile scheletice nu sunt în
poziŃie anatomică (1 coastă, radiusul membrului
superior stâng, 1 vertebră lombară, oasele tarsiene,
oasele metatarsiene, osul calcaneu al membrului
inferior stâng, falangele) sau erau deplasate în
momentul depunerii defunctului în groapă
(coccisul). Remarcăm faptul că în mai multe
fragmente osoase umane au fost descoperite în
imediata vecinătate a membrului inferior drept. Nu
au
fost
identificate
urme
de
lemn
carbonizat/putrezit rezultate din scândurile
sicriului.
Rearanjările evidente ale osemintelor
(deplasări ale: claviculei stângi, anumitor coaste şi
fragmente ale acestora, unei stângi, unei vertebre
lombare, sacrumului, fibulei stângi şi deplasarea
semnificativă a oaselor metatarsiene, tarsiene şi
falangelor membrelor inferioare, precum şi absenŃa
oaselor metacarpiene, carpiene şi falangelor
ambelor mâini) şi anumitor artefacte (un ac de voal
găsit în zona genunchilor) în groapă, corelate cu
prezenŃa anumitor artefacte în poziŃia corectă
(prezenŃa acelor de voal în zona capului) sugerează
reînhumarea acestor resturi după o descompunere
avansată a cadavrului, dar înainte de distrugerea
completă a integrităŃii acestuia (între câteva luni şi
câŃiva ani de la înhumarea iniŃială). Ipoteza
reînhumării este susŃinută şi de multiplele traume
postmortem documentate la nivelul coastelor şi
oaselor lungi ale corpului.
Scheletul aparŃine unei femei tinere, cu
vârsta cuprinsă între 20-25 ani şi de înălŃime medie
(159,07 ± 3,81 cm).
Craniul fragmentat şi incomplet este gracil,
neted cu os frontal relativ larg şi rotunjit. Alte
caractere feminine ale craniului sunt: crestele
supraorbitale ascuŃite, glabela estompată, mandibla
relativ ascuŃită cu menton estompat şi unghi gonial
larg. De asemenea, procesele mastoide au
dimensiuni mici şi sunt rotunjite. Bazinul este
fragmentat şi incomplet dar conŃine indicii clare
privind sexul: forma generală este dreptunghiulară,
cavitatea pelviană are formă ovală şi unghiul
subpubian este larg (> 90º). Osul sacrum este larg
şi necurbat, orientat către exteriorul cavităŃii
pelviene.
Osificarea parŃială a epifizelor claviculare,
osificarea completă a epifizelor oaselor lungi,
osificarea incompletă a oaselor bazinului (inclusiv
sudarea incompletă a sacrumului), precum şi
caracteristicile danturii (eruperea parŃială a molar 3
stâng inferior şi gradul redus de atriŃie) au permis
estimarea vârstei la 20-25 ani.

Majoritatea traumelor observate sunt
traume postmortem. Gradul avansat de degradare
al simfizei pubiene, precum şi patru urme de tăiere
lăsate de o lamă de mici dimensiuni, înregistrate pe
suprafaŃa anterioară a oaselor pubiene adiacent
simfizei pubiene sugerează că acestea sunt traume
perimortem.
Inventarul este compus din 6 inele de
buclă, plasate în stânga (3) şi dreapta (3) craniului
(foto 7) şi un ac de păr sau de voal, identificat în
zona membrului inferior drept, între patelă şi
peretele gropii.
Inelele de păr
1. Inel de păr cu o extremitate îndoită
ornamental în formă de –s, realizat dintr-un fir de
argint, circular în secŃiune (diametru fir=1,5 mm,
deschidere diametrică=1,4 cm la interiorul piesei,
raportat la orientarea extremităŃii în formă de –s),
cu un decor format din nervuri longitudinale şi
şănŃuiri (raport 4/3 pe extremitate, 3/2 pe zona de
curbură accentuată a piesei), realizate prin presare
(greutate=0,79 gr.)(foto 15) (MCC Hunedoara, A.
5044).
2. Inel de păr cu o extremitate îndoită
ornamental în formă de –s, realizat dintr-un fir de
argint, circular în secŃiune (diametru fir=1 mm,
deschidere diametrică=1,25 cm la interiorul piesei,
raportat la orientarea extremităŃii în formă de –
s).(greutate=0, 34 gr.) (foto 16) (MCC Hunedoara,
A. 5045).
3. Inel de păr cu o extremitate îndoită
ornamental în formă de –s, realizat dintr-un fir de
argint, circular în secŃiune (diametru fir=1,5 mm,
deschidere diametrică=1,4 cm la interiorul piesei,
raportat la orientarea extremităŃii în formă de –s),
cu un decor format din nervuri longitudinale şi
şănŃuiri (raport 4/3 pe extremitate, 3/2 pe zona de
curbură accentuată a piesei), realizate prin
presare.(greutate=0,77 gr.) (foto 17)(MCC
Hunedoara, A. 5046).
4. Inel de păr cu o extremitate îndoită
ornamental în formă de –s, realizat dintr-un fir de
argint, circular în secŃiune (diametru fir=1,5 mm,
deschidere diametrică=1,4 cm la interiorul piesei,
raportat la orientarea extremităŃii în formă de –s),
cu un decor format din nervuri longitudinale şi
şănŃuiri (raport 4/3 pe extremitate, raport 3/2 pe
zona de curbură accentuată a piesei), realizate prin
presare.(greutate=0,75 gr.) (foto 18)(MCC
Hunedoara, A. 5047).
5. Inel de păr cu o extremitate îndoită
ornamental în formă de –s, realizat dintr-un fir de
argint, circular în secŃiune (diametru fir=1,5 mm,
deschidere diametrică=1,35 cm la interiorul piesei,
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raportat la orientarea extremităŃii în formă de –s),
cu un decor format din nervuri longitudinale şi
şănŃuiri (raport 4/3 pe extremitate, 3/2 pe zona de
curbură accentuată a piesei), realizate prin
presare.(greutate=0,87
gr.)(foto
19)(MCC
Hunedoara, A. 5048).
6. Inel de păr cu o extremitate îndoită
ornamental în formă de –s, realizat dintr-un fir de
argint, circular în secŃiune (diametru fir=1,5 mm,
deschidere diametrică=1,35 cm la interiorul piesei,
raportat la orientarea extremităŃii în formă de –s),
cu un decor format din nervuri longitudinale şi
şănŃuiri (raport 3/2 pe extremitate, 3/2 pe zona de
curbură accentuată a piesei), realizate prin
presare.(greutate=0,59 gr.)7(MCC Hunedoara, A.
5049).

Scheletul C10 aparŃine unei femei mature
de 30-40, de statură mică spre medie (154,94 ±
1,58 cm) şi constituŃie robustă.
Craniul este fragmentat şi incomplet, este
relativ gracil, neted, cu os frontal larg şi uşor
rotunjit. Crestele supraorbitale sunt ascuŃite,
glabela uşor pronunŃată, mandibula ascuŃită cu
menton evident dar nu pronunŃat şi unghi gonial
larg, sugerează o uşoară masculinizare a
caracterelor acestei femei, probabil asociate cu
vârsta. Bazinul are formă generală dreptunghiulară,
cavitate pubiană relativ ovală şi unghiul subpubian
este larg (> 90º). Sacrumul, complet sudat are
lungime medie dar este larg, uşor curbat spre
interior. Dintre markerii antropologici analizaŃi la
nivelul bazinului, cel mai semnificativ în stabilirea
sexului, în acest caz, este unghiul subpubian.
Sutura coronară neînchisă, osificarea
completă a epifizelor claviculare şi ale oaselor
lungi precum şi osificarea completă a oaselor
bazinului şi sudarea completă a sacrumului,
caracteristicile simfizei pubiene şi gradul avansat
de atriŃie dentară plasează decesul acestei femei la
o vârstă cuprinsă intre 30 şi 40 de ani.
Nu au fost observate urme semnificative
de osteoporoză sau osificări artritice pe nici unul
din oasele studiate.
PrezenŃa unor creste puternic dezvoltate pe
partea posterioară a femurului şi la nivelul
humerusului sugerează o constituŃie robustă şi un
stil activ de viaŃă.
Traumele
documentate
sunt
toate
dobândite postmortem.

Alte obiecte de inventar.
Ac de păr sau de voal, format din sudarea a
două calote, de calota inferioară fiind fixat un ac cu
capăt ascuŃit, care se subŃiază spre capătul opus.
Remarcăm faptul că acul este îndoit în unghi drept.
Pe corpul piesei se poate observa un decor compus
din 10 cercuri cu punct, repartizate egal pe cele
două calote, două dintre puncte perforând suprafaŃa
calotei (foto 14)(MCC Hunedoara, A. 5042,
greutate= 0,80 gr.).
Complexul C 10.
Orientarea scheletului era pe axul vest-est,
cu privire uşor spre nord. Groapa simplă, avea
colŃurile rotunjite, pereŃii drepŃi şi fundul uşor
rotunjit. Aceasta s-a conturat la -0, 56 m (capătul
vestic al complexului), - 0, 70 m (capătul
estic)(plan 5). Groapa era bordată de blocuri de
calcar dolomitic, mai reduse volumetric, în raport
cu cei utilizaŃi pentru acoperirea complexului C3.
Această amenajare, identificată la adâncimea de
0,46/0,48 m, a presupus dispunerea blocurilor de
piatră pe două rânduri. În urma primului moment
de lucru a rezultat un cerc format din blocuri mici
de piatră, ce suprapuneau capul defunctului. Aceste
blocuri de piatră au acoperit şi zona din exteriorul
gropii propriu-zise (plan 4, foto 2).
Scheletul, în bună stare de conservare a
fost găsit în poziŃie anatomică, mâinile, uşor
flexate din cot, fiind plasate pe abdomen (foto 4).
Piesele metalice descoperite sunt acoperite de
depuneri de carbonaŃi (foto 10). Nu au fost
observate deplasări ale resturilor ulterioare
îngropării iniŃiale.

7

Inventar funerar.
Inventarul mormântului este compus dintro monedă (foto 7) şi un inel (foto 6), restul
inventarului gropii (ceramică, resturi osteologice,
blocuri mici de piatră), fiind antrenat o dată cu
săparea complexului.
Monedă de argint (diametru 1,5 cm pe
avers, 0,5 mm grosime, greutate 0,44 gr.),
identificată pe bazinul defunctului, sub palmele
acestuia (foto 12) (MCC Hunedoara, A. 5041).
Piesa este uzată, de aceea data ştanŃată pare să fie
1602 (ultimele două cifre sunt greu lizibile)(foto
10). Este vorba de un denar emis de Rudolf al IIlea, regele Ungariei, în atelierul de la KREMNITZ
(sigla K-B)8.
Inel de bronz (diametru 1,95 cm diametru
interior, 2,1 diametru exterior, greutate 1,06 gr.),
ce prezintă pe segmentul de cerc lăŃit o monogramă
SI (?), încadrată de două romburi alungite, unul
8

Piesă în curs de restaurare.
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dintre acestea având laturile prelungite (foto 11). A
fost descoperit pe unul dintre degetele mâinii
drepte (foto 8)(MCC Hunedoara, A. 5040).

examinării dentiŃiei au fost confirmate de un medic
stomatolog (dr. G. Chiriac, PhD - UMF „Iuliu
HaŃieganu” Cluj-Napoca). AtriŃia dentară în epoca
medievală este mai rapidă datorită unei diete
bogate în alimente dure şi impurificării făinii cu
nisip. InformaŃii adiŃionale au fost obŃinute
urmărind apariŃia osificărilor artritice la nivelul
tuturor oaselor, dar în special a vertebrelor (1,2,4).

Analiza antropologică a scheletelor 3, 9,
10. Material şi metodă.
Resturile umane scheletizate, frecvent
descoperite în context arheologic, sunt analizate cu
ajutorul metodelor reunite în cadrul disciplinei de
antropologie fizică (biologică) în vederea stabilirii
sexului, vârstei la momentul decesului, estimării
staturii şi constituŃiei corporale şi identificării
cauzei decesului acolo unde acesta survine în urma
unor traume sau condiŃii patologice care îşi lasă
amprenta asupra oaselor. Analize bioantropologice
aprofundate pot oferi informaŃii despre dieta şi
ocupaŃiile persoanelor ale căror resturi sunt
studiate (1, 2, 4).

Estimarea staturii
Statura a fost calculată cu ajutorul
formulelor Trotter-Glesser (3, tab. 3), pornind de la
măsurători ale oaselor lungi: humerus, ulna, radius,
femur, tibie, fibulă. Acolo unde a fost posibil au
fost măsurate ambele oase din perechile mai sus
amintite, iar calculul staturii a fost făcut pe baza
mediei obŃinute. Motivele pentru care unele oase
lungi nu au fost măsurate şi folosite în calculele de
estimare a staturii sunt: fracturi multiple care induc
erori semnificative privind dimensiunea şi/sau
distrugerea semnificativă a extremităŃilor lor.
SituaŃia măsurătorilor este ilustrată în tabelul 3.

Stabilirea sexului
Sexul unor resturi scheletizate poate fi
identificat cu un grad mare de siguranŃă în
condiŃiile în care anumite părŃi ale scheletului se
găsesc în bună stare de conservare. Cei mai
frecvent utilizaŃi markeri pentru identificarea
vizuală a sexului scheletelor descoperite în săpături
arheologice sunt reuniŃi la nivelul craniului şi
bazinului. În anumite situaŃii şi oasele lungi ale
corpului pot oferi informaŃii suficiente pentru
stabilirea sexului. În acest caz, acurateŃea
determinărilor creşte odată cu disponibilitatea unui
număr cât mai mare de date anterioare, statistic
semnificative, privind populaŃiile studiate. Baze de
date reunind măsurători antropometrice ale
populaŃiilor
medievale
de
pe
teritoriul
Transilvaniei sunt practic inexistente (1,2,4).
În cadrul acestui studiu, sexul resturilor
analizate a fost stabilit cu un grad mare de
siguranŃă cu ajutorul următorilor markeri (tab. 1, 2)
La toate scheletele luate în studiu lipsesc
părŃi importante ale scheletului capului, motiv
pentru care nu au fost considerate alte caractere
craniene importante în determinarea sexului: forma
orbitei, caracteristicile procesului mastoid,
protuberanŃa occipitală externă etc.

Încadrarea cronologică a descoperirilor
medieval timpurii
Cercetările efectuate de E. Kövari9 şi
continuate de M. Roska10, conduc la descoperirea
şi cercetarea în mare măsură unui unui cimitir de
inhumaŃie, în punctul Dealul cu comori
(Kincshegy)11, obiectiv care se va dovedi unul
dintre cele mai importante necropole medieval
timpurii de pe teritoriul Transilvaniei, prin rit,

9

Kövari 1911, 312-315.
Roska 1913, 166-198. Descrierile lui Roska (Roska
1913, 192-196), nu conŃin informaŃii cu privire la
tipologia extremităŃilor îndoite ornamental în formă de –
s ale inelelor (în număr de 16) (descoperite în
mormintele III, XIV (asociat cu o piesă neilustrată),
XVI, XXII (asociat cu inel de buclă), XXVIII (asociat
cu inel torsadat/împletit), XXX (asociat cu un fragment
de monedă), XXXI (asociat cu o monedă emisă de
Andrei I şi un inel torsadat/împletit), XXXIV (asociat
cu inel torsadat/împletit), XLIX. Această situaŃie
motivează, în plus, reluarea inventarelor acestor
morminte, în sensul clarificării unor aspecte descriptive
şi implicit cronologice.
11
Din păcate, o dată cu extinderea Uzinelor de fier
Hunedoara şi apoi a Combinatului Siderurgic
Hunedoara, perimetrele cadastrale din vecinătatea zonei
cercetată arheologic la începutul secolul XX, au fost
ocupate de construcŃii industriale, făcând în prezent
imposibilă cunoaştera altor repere ale necropolei
(perioada de început a înmormântărilor, durata
necropolei, limitele ei etc.) sau relaŃia cu alte tipuri de
descoperiri (aşezarea civilă, monumentul ecleziastic).
10

Estimarea vârstei la momentul decesului
Vârsta a fost estimată pe baza gradului
închidere a suturilor craniene şi a gradului de
osificare a epifizelor oaselor lungi, claviculelor,
oaselor bazinului, caracteristicile simfizei pubiene,
gradului de sutură a sacrumului şi în urma
investigării dentiŃiei (dinŃi prezenŃi la momentul
decesului si gradul de atriŃie dentară). În cazul
acestui studiu, estimările privind vârstele pe baza
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ritual, inventare, dar şi la nivelul implicaŃiilor
etnice, religioase, magice12.
ObservaŃiile pertinente lui M. Roska, cu
privire la stratigrafie verticală, planimetrie,
cronologie13, sunt completate de opiniile altor
cercetători români, între care se remarcă cea a lui
K. Horedt, care subliniază importanŃa asocierilor
dintre inele de buclă cu capătul răsucit în formă de
„S”, inelele de deget, brăŃări simple deschise şi
monedele de argint datate în secolul al XI-lea (de
la Ştefan I la Solomon14), remarcând raritatea
armelor, lipsa vaselor ceramice sau a uneltelor de
fier15. Acelaşi autor pe baza acestor repere
cronologice, datează necropola de la Hunedoara, în
secolul al XI-lea16, datare acceptată şi de alŃi
cercetători români17. În ceea ce priveşte atribuirea
etnică a acestei necropole, o opinie uşor diferită de
cea a antecesorilor o exprimă R. Heitel care
consideră că doar o parte a necropolei aparŃine
autohtonilor (slavi, slavo-români)18. Recent,
descoperirile de la Hunedoara-Dealul cu comori
(Kincshegy), au fost rediscutate într-un context mai
larg, caracteristicile generale fiind: includerea
sitului în categoria cimitirelor cu un număr mare de
morminte, obiectiv plasat pe panta dealului,
majoritatea mormintelor orientate vest-est,
prezenŃa unor sicrie de lemn, existenŃa unui
mormânt dublu, existenŃa trepanaŃiei, prezenŃa
monedelor (oboli)19.
În legătură cu originile acestui tip de
podoabă, literatură arheologică a consemnat
numeroase puncte de vedere20, o altă problemă
care suscită opinii diferite fiind legată de
terminologia subsumată acestui obiect (cerc,
cercel, inel de păr, inel de tâmplă sau inel de
tâmplă cu o extremitate în formă de –s)21, noi
optând pentru ultima denumire.

De o importantă deosebită sunt
observaŃiile recente efectuate pe raza oraşului Alba
Iulia, unde a fost evidenŃiată existenŃa unor
complexe funerare medieval timpurii, asocierile
dintre diverse categorii de piese (ex. inele de
tâmplă simple, inele de tâmplă cu o extremitate în
formă de –s, inele sagitale, monede, vase
ceramice), fiind caracteristice intervalului secolelor
VIII-XIII22. În optica acestor descoperiri, cimitirul
de la Hunedoara este recent inclus orizontului
cultural Alba Iulia III23, orizont materializat prin
atributele siturilor de la Alba Iulia-Str. Brînduşei
(faza II), Str. Vînătorilor, Pîclişa-La Izvoare, Alba
Iulia-StaŃia de salvare (faza II final ?),
Moldoveneşti, Simeria.
Publicarea recentă a unor materiale
provenite din cercetările lui Radu Heitel de la Alba
Iulia-Catedrala romano-catolică, relevă faptul că
aproape 50% din totalul inelelor de buclă au
capătul îndoit în formă de „S” decorat cu nervuri
longitudinale24, autorii grupându-le atât în
categoria inelelor de format mic (forma II, 4-5/1-3
Giesler) cât şi a celor de format mare (I, 6-7
Giesler)25. Aceste date, completate de cele
publicate anterior26 şi ulterior27, certifică
relaŃionarea acestor tipuri de inele de buclă (simple
cu capăt aplatizat şi cu „S”-ul decorat cu nervuri
longitudinale), în contexte datate între a doua
jumătate a secolului al XI-lea şi sfârşitul secolului
al XII-lea.
În spaŃiul Banatului istoric sau la sudul
Dunării, descoperirile de acest tip sunt rare28 raportate la celelalte categorii de obiecte ce
compun inventarele funerare - şi sunt datate în
secolul XI (Gornea-CăuniŃa de Sus, M 2629,
Cuptoarele-Sfogea30), XI-XII (Ilidia-Cetate31,
Banatsko Aranñelovo-Movilă cercetată la NE de
gară (1903)32, Deszk D (M. 11, 152)33, Klárafalva

12

Dragotă 2006, 135-136.
Roska 1913, 166-198.
14
Kövari 1911, 311; Roska 1913, 191-198; Blăjan et
alii. 1990-1993, 287.
15
Horedt 1956, 113.
16
Horedt 1956, 111, 113 (interesantă rămâne, petnru
istoricul cercetărilor, relaŃionarea necropolei de la
Hunedoara cu o fortificaŃie de pământ medievală, mai
veche decât momentul constituirii oficiale a comitatului
Hunedoarei. Insistăm asupra acestui aspect, deoarece
recent în literatura arheologică i s-a fixat punctului
Huneedoara-Dealul Sânpetru atributul de fortificaŃie
medieval timpurie (Mariş 1972, Anghel 1974-1975,
365; Rusu 2005, 551; Luca 1999, 13).
17
Heitel 1987; Popa 1988, 53; Velter 2002, 416.
18
Heitel 1987, 77.
19
Gáll 2004-2005, 338, 340, 343, 366, 369, 370.
20
Kralovánszky 1957, 175-178; Szıke 1962, 86
21
Pinter, Dragotă, łiplic 2006, 61.
13

22

Blăjan, Popa 1983, 375-380; Ciugudean, Dragotă
2001; Drâmbărean et alii. 1998.
23
Dragotă 2006, 136.
24
Crîngaci łiplic, OŃa 2002-2003, 102.
25
Giesler 1981, 40.
26
Heitel 1972; Heitel 1975; Heitel 1975 a; Heitel 1985;
Heitel 1986; Heitel 1994-1995; Protase 1956;
27
Marcu Istrate 2008, M 15, M 28.
28
Aici nu am inclus decât descoperile cu material
arheologic asociat.
29
Uzum 1981, 184, fig. 13; łeicu 1993, 243; OŃa 20072008, 292 (această din ultimă opinie datează acest
obiectiv în cursul secolului XII şi începutul celui
următor).
30
Uzum 1987, 294, fig. 3/a (poziŃie secundară); łeicu
1993, 243.
31
łeicu 1993, 241, 243.
32
Kovács 1991-1992, 44; OŃa 2007-2008, 290.
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B (M. 37, 41, 44, 51, 55, 5634), Kiszombor B (M.
122, 13835), secolul XII (Şopotu Vechi-Mârvilă, M
2136, Sremska Mitrovica37).
Inele de păr cu o extremitate îndoită
ornamental în formă de –s, cu decoruri formate din
nervuri longitudinale şi şănŃuiri38 în spaŃiul
transilvănean şi maghiar au fost descoperite la:
Alba
Iulia-Str.
Akasztó-Pusztaszentimre39,
Brânduşei40, Alba Iulia-Catedrala romanocatolică41, Benic42, Vărşand43, Békés-Povádzug44,
Biharia45,
Moreşti46,
Zalău-Ortelec
47
48
Cetate Szabolcs , Szegvár-Oromdülö49, ZalavárVár50, Nagykamarás-Bánkút51, Ópusztaszer52,
Edelény-Borsod53, Kacs54, Ároktı-Dongóhalom

(M 8), Mezıcsát (M 7)55, o amplă repertoriere a
acestor descoperiri făcând parte din excursul unei
recente monografii de staŃiune56.
În contexte arheologice clare, cele mai
frecvente asocieri între tipul de podoabă discutat şi
monedele emise de Salamon (1063-1074)57,
Ladislau I (1077-1095)58, Coloman (1095-1114)59,
Bela II (1131-1141)60, Bela III (1174-1196)61,
plasează din punct de vedere al cronologiei
absolute, durata de utilizare a acestor inele.
Inele de păr cu o extremitate îndoită
ornamental în formă de –s, cu decoruri formate din
nervuri longitudinale şi şănŃuiri, apar în corelaŃie şi
cu alte elemente : inele de păr cu o extremitate
îndoită ornamental în formă de –s62; inele simple
digitale63, inele torsadate/împletite64, şirag de
mărgele65 sau zurgălăi66.
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Féher, Éry, Kralovánszky 1962, 1; Mesterházy 1983,
143, fig. 1/2, 3.
34
Féher, Éry, Kralovánszky 1962, 49. (Aceste piese
sunt asociate în cazul mormintelor 41, 44, 45 cu verigi
de păr cu capăt aplatizat şi întors în formă de „S”).
35
Féher, Éry, Kralovánszky 1962, 48.
36
OŃa 2008, 289, pl. 106/9.
37
Parović-Pešikan 1980 (1981), 188, 189, pl. IV/3.
38
IntenŃia noastă este legată de relevarea unor elemente
relaŃionale definitorii ale acestui tip de podoabă (context
funerar, context laic, asocieri cu alte tipuri de obiecte,
asocieri cu monede), nu de o repertoriere exhaustivă a
descoperirilor de acest tip.
39
Mesterházy 1983, 143, fig. 1/11.
40
Dragotă et alii. 2009, fig. 82/1 (M213).
41
Crângaci łiplic, OŃa 2002-2003, 94, nr. cat. 1, fig. 1/
2, 3; fig. 1/6, 7 (M14); 97, 98; fig. 2/3; fig. 2/4 (M65),
fig. 2/6, 7 (M4); fig. 3/1, 2; fig. 3/8; fig. 3/7, 10, 12 (M
66); Marcu Istrate 2008, pl. 185/15 (M 15); pl. 185/13
(M 28).
42
OŃa, Dragotă, Ducman 2006, 80, pl. 2/8.
43
OŃa, Dragotă, Ducman 2006, 80, pl. 17/6, 7 (context
incert).
44
Trogmayer 1962, fig. XII/11, 15 (M 32); fig. XII/21,
22 (M34); fig. XII/12, 16 (M 36); fig. XII/13, 17, 19, 20
(M 76); fig. XII/ 14 (M 85); fig. XII/18 (M131).
45
Dumitraşcu 1983, 54 (M 80, datat secolele XI-XIII;
Dragotă 2006, 273, pl. LXIII/9-16; OŃa, Dragotă,
Ducman 2006, pl. 2/14, 15.
46
OŃa, Dragotă, Ducman 2006, pl. 8/5, 9.
47
Pinter, Dragotă, łiplic 2006, pl. XXIX/4-6.
48
Kovács 1994, Abb. 3/1, M 1; Abb. 3/7, M 7, Abb.
5/36, 1a-b, M12; M 36, Abb. 5/40, 1a-b, M 40), M 56;
M 196; Abb. 12/199, M 199; M 297; M 324; Abb.
24/350, M 350;
49
Bende, Lörinczy 1997, fig. 2/11, 13 (M 207); fig. 4/7
(M 248); fig. 5/5, 9 (M 249), fig. 9/1, 2 (M 289), fig.
19/2 (M 465); fig. 20/9 (M 575), fig. 21/8 (M 594); fig.
22/3 (M 617).
50
Mesterházy 1983, 144 (M 85, secol XI).
51
Mesterházy 1983, 143.
52
Mesterházy 1983, 144 (M 746).
53
Bende, Lörinczy 1997, fig. III/8, 10.
54
Mesterházy 1983, 143.
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Végh 1970, 85, fig. VII/7.
Dragotă et alii. 2009, 85-88.
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Szegvár-Oromdülö (Bende, Lörinczy 1997, M 289,
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II/14)
58
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OŃa 2002-2003, 94);
60
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Iambor, Matei 1979, pl. VII (M 9); Pentru campaniile
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inelelor de buclă descoperite (M 123, 130, 133, 136,
137, 141, 142, 153, 156, 157).
62
Alba Iulia-Str. Brânduşei (Dragotă et alii. 2009, M
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fig. 1/ 1; fig. 1/4, 5 (M14); fig. 2/5 (M65), Marcu Istrate
2008, M 15, pl. 185/9, 10; Békés-Povádzug (Trogmayer
1962, M 34, fig. II/10-13; M36, fig. II/15; M76, fig.
IX/6, 7, 9, 10; M 85, fig. IX/15-18; M131, fig. 6-8);
Szegvár-Oromdülö (Bende, Lörinczy 1997, M 207, fig.
2/12; M 249, fig. 5/4, 7, 8; M 465, fig. 19/1); Szabolcs
(Kovács 1994, M 12 (Abb. 12/1b, 2a-b); M 56 (Abb.
6/56, 1), M 196 (Abb. 12/196); M 297 (Abb. 19/297,
1b), M 324 (Abb. 20/297, 324, 2).
63
Szegvár-Oromdülö (Bende, Lörinczy 1997, M 249,
fig. 5/3, 6; M 289, fig. 9/3; M 465, fig. 19/3); Alba
Iulia-Biserica romano-catolică (Marcu Istrate 2008, M
15, pl. 185/1); Szabolcs (Kovács 1994, M 12 (Abb.
3/12, 3), M 56 (Abb. 6/56, 3), M 297 (Abb. 19/297, 2 );
M 324 (Abb. 20/297, 324, 3).
64
Békés-Povádzug (Trogmayer 1962, M 36, fig. II/20;
M85, fig. IX/22); Szegvár-Oromdülö (Bende, Lörinczy
1997, M 617, fig. 22/4); Edelény-Borsod (Végh 1970,
80, fig. III/9)
65
Békés-Povádzug (Trogmayer 1962, M 76, fig. II/11)
66
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213; 74, fig. 82/4), Szegvár-Oromdülö (Bende, Lörinczy
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În opinia noastră, asocierile dintre inelele
de păr cu o extremitate îndoită ornamental în formă
de –s, cu un decor format din nervuri longitudinale
şi şănŃuiri şi monede aparŃinând secolului XIII,
aparŃin unor contexte nefunerare67, situaŃie
evidenŃiată mai clar de descoperirile din Ungaria.
Acelor de păr sau de voal68 le corespund
puŃine asocieri de materiale, cele mai frecvente
fiind cu inele simple de tâmplă în S (Cluj-PŃa
LibertăŃii69, datare propusă secolul XII).
Rezultatele cercetării de pe strada
Toamnei, nr. 8, ne indică prezenŃa unei necropole
sau a unui grup de morminte la baza Dealului
Sânpetru, apropiate ca şi rit şi ritual funerar cu
descoperirile efectuate la începutul secolului XX în
punctul Dealul cu comori (Kincshegy). Cu titlu de

ipoteză,
avansăm
ideea
conform
căreia
descoperirea noastră poate constitui necropola sau
una din necropolele, dependente de fortificaŃia
medieval timpurie de pe Dealul Sânpetru,
fortificaŃie funcŃională la acel moment.
Având în vedere considerentele expuse
mai sus, încadrarea cronologică pentru complexul
C9 se plasează între sfârşitul secolului XI şi prima
jumătate a secolului XII. În acelaşi timp, se
confirmă
extinderea
contextelor
funerare
contemporane secolelor XVI-XVII spre vest,
descoperiri care întregesc tabloul acestei epoci în
perimetrul ocupat de siturile din punctele Grădina
Castelului, Cimitirul Reformat, Dealul Sânpetru,
Str. Toamnei, nr. 11A şi Parohia Reformată70.

67

Nagykamarás-Bánkút (Mesterházy 1983, 143,
monedă de la Bela IV (1235-1270); NyáregyházaPótharaszt (Parádi 1975,124; Mesterházy 1983, 144),
monedă datată 1240; Tyukod-Bagolyvár (Mesterházy
1983, 144, inel de păr în formă de –S, asociat cu
monedă aparŃinând secolului XIII.
68
Mitrofan 1965, 657; OŃa, Dragotă, Ducman 2006, 85,
pl. 8/1-4.
69
Mitrofan 1965, 657.

70
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Cercetări inedite (Muzeul Castelul Corvinilor, 2009).
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Tab. 1. Caractere ale craniului utilizate în stabilirea sexului:
Caracter
Aspectul general
Caracteristicile glabelei
Aspectul şi înclinarea
osului frontal
Unghiul gonial
Caracteristicile
mandibulei şi mentonului
Caracteristicile
procesului mastoid

Caracteristici (♂)
robust
pronunŃată
îngust,
puternic înclinat
apropiat de 90º
mandibulă pătrată, menton
pronunŃat
pătrat, dimensiuni mari

Caracterisitici (♀)
gracil
estompată
înalt,
rotunjit
mai mare de 90º
mandibulă ascuŃită,
menton estompat
rotunjit, dimensiuni
reduse

Scheletele analizate
C3, C9, C10
C3, C9, C10
C3, C9, C10
C3, C9, C10
C3, C9, C10
C3, C9, C10

Tab. 2. Caractere ale bazinului utilizate în stabilirea sexului:
Caracter
Unghiul subpubian
Forma generală a bazinului
Forma cavităŃii pelviene
Caracteristicile sacrumului

Caracteristici (♂)
50º - 82º
triunghiular
în formă de inimă
îngust,
curbat spre interior

Caracterisitici (♀)
peste 90º
pătrat
ovală
lat,
necurbat spre interior

Scheletele analizate
C3, C9, C10
C3, C9, C10
C3, C9, C10
C3, C9, C10

Tab. 3. Estimarea staturii pe baza lungimii oaselor lungi la scheletele analizate:

Os

Humerus drept
(d)
Humerus stâng
(s)
Humerus
(medie)
Ulna (d)
Ulna (s)
Ulna (medie)
Radius (d)
Radius (s)
Radius (medie)
Femur (d)
Femur (s)
Femur (medie)
Tibie (d)
Tibie (s)
Tibie (medie)
Fibulă (d)
Fibulă (s)
Fibulă (medie)
Femur + Tibie
(medie)
Statură medie
estimată

Formule de calcul
a staturii
Trotter şi Glesser (1952)
♂

♀

3,08 x Hum +
70,45
± 4,05

3,36 x Hum +
57,97
± 4,45

3,70 x Ulna +
74,05
± 4,32
3,78 x Rad +
79,01
± 4,32
2,38 x Fem +
61,41
± 3,27
2,52 x Tib +
78,62
± 3,37
2,68 x Fib +
71,78
±3,29
1,30 x (Fem
+ Tib) +
63,29 ± 2,99

4,27 x Ulna +
57,76
± 4,30
4,74 x Rad +
54,93
± 4,24
2,47 x Fem +
54,10
± 3,72
2,90 x Tib +
61,53
± 3,66
2,93 x Fib +
59,61
± 3,57
1,39 (Fem + Tib)
+ 53,20
± 3,55

C3 ♂
L(cm)

Statură

C9 ♀
L(cm)

Statură

Statură

29,40

156,75

29,20

156,08

29,30

156,42
156,40
155,12
155,76
156,37
156,37
156,37
154,14
153,15
153,64
155,49
155,20
155,35
153,37
151,32
152,34
154,18

22,40

163,68

25,00
22,90

164,51
163,48

22,40
41,20
42,10
41,65
33,50
33,70
33,60
32,90

163,68
159,47
161,60
160,54
163,04
163,54
163,29
159,95

22,90
40,20
41,10
40,65
33,70
33,40
33,55
33,50

163,48
153,39
155,62
154,51
159,26
158,39
158,83
157,77

32,90

159,95

33,50

157,77

75,25

161,12

74,20

156,34

72,65

153

164,51

L(cm)

23,10
22,80
22,95
21,40
21,40
21,40
40,50
40,10
40,30
32,40
32,30
32,35
32,00
31,30
31,65

161,81 ± 1,68

25,00

C10 ♀

159,07 ± 3,81

154,94 ± 1,58
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Plan 1. Amplasarea punctului arheologic cercetat raportat la România şi municipiul Hunedoara

Plan 2. Planul de încadrare al zonei cadastrale situat în Hunedoara-Str. Toamnei nr. 8
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descoperite la Hunedoara – str. Toamnei, nr. 8

Plan 3. Planul general al săpăturii cu amplasarea casetelor cercetate
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Plan 4. Planul casetei 1/2007, cu amplasarea marcajelor complexelor cercetate (C 3, C 10).

Plan 5. Planul casetei 1/2007, cu amplasarea complexelor cercetate (C 3, C 10).
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Plan 6. Planul casetei 2/2007, cu amplasarea complexelor cercetate (C 8, C 9)

Plan 7. Profilele casetei 2/20
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Foto 1. Hunedoara-Str. Toamnei 8 înainte de Foto 2. Caseta 1/2007. Marcajele cu piatră ale
complexelor C 3 şi C 10
începerea cercetărilor

Foto 3. Caseta 1/2007. Complexul C3

Foto 4. Caseta 1/2007. Complexul C10
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Foto 5. Caseta 2/2007. Complexul C9

Foto 6. Caseta 2/2007. Complexul C8

Foto 7. Caseta 2/2007. Complexul C9,
dispunerea pieselor de inventar în zona
craniului

Foto 8. Caseta 1/2007. Complexul C10,
localizarea inelului

Foto 9. Caseta 1/2007. Complexul C10,
localizarea monedei

Foto 10. Caseta 1/2007. Complexul C10,
inventar înainte de restaurare
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Foto 11. Complexul C10, inel - după restaurare

Foto 12. Complexului C10, monedă - după
restaurare

Foto 13. Inventarul complexului C9, înainte de Foto 14. Complexul C9, ac de voal, după
restaurare
restaurare (A. 5042)

Foto 15. Complexul C10, inel de păr cu o Foto 16. Complexul C10, inel de păr cu o
extremitate îndoită ornamental în formă de –s, extremitate îndoită ornamental în formă de –s,
canelată, după restaurare (A. 5044)
după restaurare (A. 5045)
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Foto 17. Complexul C10, inel de păr cu o Foto 18. Complexul C10, inel de păr cu o
extremitate îndoită ornamental în formă de –s, extremitate îndoită ornamental în formă de –s,
canelată, după restaurare (A. 5046)
canelată, după restaurare (A. 5047)

Foto 19. Complexul C10, inel de păr cu o
extremitate îndoită ornamental în formă de –s,
canelată, după restaurare (A. 5048)
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DIE STATUE DES HEILIGEN PETRUS VON BULCI

Florin MĂRGINEAN
arheologie@museumarad.ro
Museumskomplex Arad
Keywords: Statue, bronze, Middle Ages, St. Peter, Bulci, Arad county
Abstract: The article is presenting a unique bronze statue accidentally discovered. The statue is featuring St
Peter along with his attribute - the key. The discovery place along with a thorough description is also
included in the article. Based on analogies and finding place the item was dated during the Middle Ages in
the 13th century.
„...Seine Schlüssel öffneten die Tore des
anschliesst, zugänglich, wobei man, falls man von
Himmels! „
Săvârşin kommt, rechts und falls man aus Lipova
Das Stück worüber es in Diesem Artikel
kommt, links aus łela auf einer Dorfstrasse
geht1, eine Bronzestatue des Heiligen Petrus,
abbiegt.
wurde schon vor langer Zeit auf dem jetztigen
Der Punkt ´Am Burg´ (´La Cetate´)
Gebiet des Dorfes Bulci (Gemeinde Bata, Kreis
befindet sich auf einer höheren Terasse des
Arad), entdeckt.
Miresch und befindet sich ungefähr 500 Meter im
Der Entdeckungsort konnte uns nicht
Nord-Westen der jetztigen Lage des Dorfes und
genau gezeigt werden, denn es gibt zwei mögliche
ungefähr 100 Meter vom jetztigen Friedhof
Erortungen wo dieses Stück gefunden wurde. Ihr
entfernt. Die Erste dokumentarische Bestätigung
Entdecker und Besitzer bis vor einiger Zeit is Herr
des Stiftes gibt es seit dem Jahre 12254. Die
2
Pavel Miklos im Dorf Bulci . Einer der
nachträglichen
aufbewahrten
Informationen
beziehen sich entweder zu den Namen einiger
angegebenen Orte wäre genau der Garten des
Entdeckers, das Haus mit der Nummer 40, auf der
Abteileiter oder zu denen, die den Stift einstweilig
besessen haben, oder zu Ereignisse die etwas mit
Hauptstrasse des Dorfes. Ein anderer möglicher
Platz der uns angegeben wurde, wäre irgendwo
dem Stift zu tun gehabt haben. Nach 1542
zwischen dem jetztigen Friedhof und der Sitz des
erscheint der Stift nicht mehr in Urkunden und
Schriften, sondern nur das Dorf5, da die
einstigen mittelalterlichem Stift im Punkt `Zur
Erscheinung
und
die
Handlungen
des
Burg´ (´La Cetate´), wo es einmal Gemüsegärten
gab. Wegen der Zeitspanne die seitdem
Ottomanisches Kaiserreiches in diesem Gebiet sein
vorbeigezogen ist, gibt es Unsicherheiten was der
Ende markiert haben, wie im Falle anderer Sitze,
exakte Ort der Entdeckung betrifft, wobei nur die
Stifte oder Schänze im Miresch-Tal. In der neueren
Lokalisierung auf dem jetztigen Gebiet des Dorfes
Fachliteratur wird die Lokalisierung eines
Bulci sicher ist.
Benediktinerstifts in diesem Ort einhellig
Anhand dieser Hinweise können wir, ohne
akzeptiert6.
einen Fehler zu riskieren, annehmen dass dieses
An der Stelle kann man noch die Welle
Stück mit der grössten Wahrscheinlichkeit aus dem
und
der
Graben
einer
Trapez-förmige
Stift dass sich im Nord-Westen des Dorfes
Landschanze7, die sich ungefähr 20 Meter nach
Westen, Süden, Norden von den noch bemerkbaren
befindet, stammt3.
Geographische und historische Merkmale.
Auf dem linken Ufer des Flusses Miresch
4
Csánki 1890, I, s. v. Bulcs; Györffy 1963, 174.
(Mureş) gelegen (Tafel I/2), ist Bulci durch die
5
Rusu, Hurezan 2000, 169.
Landstrasse 682, das Lipova mit Săvârşin
6
Roz, Géza 1997, 70; RepArh 1999, 47; Koszta 2000,
55; Rusu et alii., 84-86; Rusu, Hurezan 2000, 169-172;
Heitel 2001, 269; łeicu 2007, 72-73.
7
Nach den persönlichen Ermittlungen die im Gelände
durchgeführt wurden, konnte man feststellen dass die
ungefähren Abmessungen des Erdumlaufes von
ungefähr 66 Meter in der Länge sind, mit einer 43/ 45
Meter Breite auf der östlichen Seite (zu dem Miresch),
und 30 Meter auf der westlichen Seite.

1

Gerne würde ich auf dieser Weise Herrn Benkı Elek
danken, für Seine Hilfe und insbesondere für Seine
Bemerkungen, mit deren Hilfe ich diesen Artikel
vervollständigen konnte.
2
Zur jetztigen Zeit gehört das Stück in der Eigenen
Kollektion des Herrn Ladislau Heleport aus Bulci.
3
v. RepArh 1999, 36-37.
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Spuren
eines
alten
Mirescharmes,
der
wahrscheinlich das geschützte Gebiet verdoppelte8
situiert. Auf der Josephinischen Erhebung (17631787) im Nord-Westen von Bulci (Bulcs), sieht
man dass eine Schanze markiert wurde (s.Tafel.
I/1/a-b). Das reiche vegetale Gewächs, dass über
die noch auf der Oberfläche erhaltene Überbleibsel
gewachsen ist, erschwert den Zugang ab dem
Frühling bis im Spätherbst und erlaubt keine
exakte Schilderung der Planimetrie oder dessen,
was aus der Alten Ergrabung noch geblieben ist.
Im Inneren der Umfassung kann man noch
steinerne Grundwerke, sowie welche aus Ziegeln,
abgrenzen, im Rahmen der zwei Hauptabteilungen,
auf der Richtung Norden-Süden und Osten-Westen
geführt. In der Abteilung die sich Ost-Westlich
orientiert, ungefähr in der Mitte, hat sich noch eine
steinerne Mauer erhalten, dass sich in dem Graben
schräg positioniert. Reste der Grundwerke hat man
noch in der Nord-Südlich orientierten Abteilung
gefunden; so dass zwei solcher Grundwerke
paralell zu der nördlichen Seite der Umfassung
laufen, ein Winkel der aus Steine und Ziegel
besteht, sich in der Mitte befindet, und noch ein
Grundwerk zur Südlichen Seite der Umfassung
läuft. Praktisch können wir diese Daten mit den
schon gefundenen Informationen vergleichen,
sokönnen wir nur behaupten dass wir uns in der
Nähe der wichtigesten Gebäude des Stiftes
befinden, undzwar der Kirche und ein Teil der
zugehörigen Gebäude.
Aus vorherigen Abschätzungen des auf
dem Gelände erhaltene Informationen.
Der Interesse für die Uberbleibsel die sich
in der Nähe von Bulci befinden, kann man bis in
dem XIX Jahrhundert verfolgen. Auch wenn die
Ermittler der Uberbleibsel aus Bulci in der
romantischen Zeitspanne eher vom Enthusiasmus
der Zeit getrieben wurden und keine grosse
Beisteuerungen zur Kentniss der Bulci Einheit
gebracht haben, haben sie trotzdem Stücke von
grossem historischen und artistischem Wert
entdeckt9. Am Anfang des XIX Jahrhunderts hat
man hier die Glocke mit der Aufschrift des
Abteileiters Dominic gefunden, seit dem 1468,
dass sich nun im Hungarischen Nationalmuseum
aus Budapest befindet, und in der Nähe dessen sich
noch eine Serie von architektonischer- und

Bauwerkelemente befinden, die aus demselben Ort
stammen10.
Die Situation hat sich im XX Jahrhundert
nicht verbessert, als dort ein paar archäologische
Ausgrabungen stattfanden, die die Umfassung der
Gelände als Zweck hatten, sowie die Aufzeichnung
der Lagerformung und die Ermittlung der
Evolutionsetappen der Gelände. Leider sind nur
ein paar kurze Artikel daraus herausgekommen,
die sich leider nicht zu den Tatsachen die im
Gelände aufkommen, richtig beziehen11.
Im jetztigen Stadium ist unser Stück zur
Vervollständigung der Ausgrabungsliste aus Bulci
behilflich, die, hoffen wir, in einem zukünftigen
Studium integriert werden wird, durch die
Veröffentlichung
der
Ergebnisse
der
archäologischen Forschungen die hier zwischen
1976 und 198912 durchgeführt wurden, und im
Jahre 2005 wieder aufgenommen wurden13 .
Beschreibung des Stückes
Das unvollständig erhaltene Stück stellt
den Heiligen Petrus dar, während er sitzt, mit
einem ernsten Aussehen und dem Kopf nach links
gebogen, mit einer im antischen Stil ausgeführten
Robe, mit dem rechten Bein ein bisschen mehr
nach vorne positioniert als der linke, und mit sehr
erkennbaren Knien. Auch die Sandalen die er trägt
wurden wiedergegeben, nur dass die Finger eher
nachlässig wiedergegeben wurden. In der linken
Hand hält der Apostel ein sehr grosser Schlüssel an
seiner Brust, wahrscheinlich um die Grösse der
Tore zu zeigen, die er mit diese Schlüssel öffnen
oder schliessen kann14. Der Schlüssel hat ein
eiförmiger Griff, mit eine kleine Schnur und vier
wiedergebenen Zähnchen. Dem linken Arm fehlt
der Oberarm den der Apostel wahrscheinlich
erhoben hielt, als ein Zeichen des Segens. Auf
10

Patay 1989, 45, 88; Rusu, Hurezan 2000, 170-171.
Ferenczi, Barbu 1978, 67-74; Ferenczi, Barbu 1979,
289-290.
12
In der Zeitspanne zwischen den Jahren 1976-1989
gab es mehrere Kampagnen die durch die Erschaffung
zwei Hauptabteilungen auf der Erdschanze und die
Entdeckung von mindestens zwei Anderer Abteilungen
im Süden des Umlaufes (in der Richtung des Dorfes)
beendet wurden, diese sind noch sichtbar auf der
Oberfläche sowie werden sie von den Dorfbewohner die
dort gearbeitet haben errinert. Genaueren Dateien was
das entdeckte archäologische Material betrifft, sowie
eine Schilderung der Sektionen die erhalten wurden
werden wir in der Zukunft noch weiter mitteilen, da wir
schon ein Studium vorhaben, dass alle Informationen in
der Museumsarchive Arad veröffentlichen wird.
13
v. CCA 2006; łeicu 2007, 73.
14
Meistens, und in Heiligenbilder insbesondere
unterstreicht man das durch die Grösse des Schlüssels
das vom Heiligen Petrus getragen wird.
11

8

Der Umriss dieses Armes kann man sehr klar auf der
westlichen Seite des SIT erkennen. Wir können noch
nichts darüber sagen, was die chronologischen
Beziehungen dieses Armes mit der Erdschanze oder mit
dem Stift zu tun haben, da nur zukünftige Forschungen
die Situation klären werden.
9
Es geht insbeso ndere um Fl. Romer der das
Ruinengebiet in 1868 erforscht hat.
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seinem Kopf wurde noch ein Dorn erhalten, auf
dem wahrscheinlich eine Aureole befestigt wurde.
Seine Haare wurden durch dicke Locken
wiedergegeben, sowie sein Bart, dass durch zwei
paralelle Linien stilisiert wiedergegeben wurde.
Dass der Apostel sitzt, wird durch die
Wiedergebung der Falten seiner Bekleidung von
der Mitte bis an den Füssen unterstrichen.
Die Grössen des Stückes sind wie Folgend:
11 cm hoch, und mit einer variablen Breite von 2
bis 3/3,5 cm. Die Dicke variiert auch zwischen 2
und 2,5 mm. Das erhaltene Gewicht ist 100
Gramm, aber da dieses Stück nicht komplett
erhalten ist, war es sicherlich schwerer als das
Gewicht das wir andeuten.
Obwohl es noch keine Analyse was das
Werkstoff aus dem es anhegefertigt wurde gibt,
können wir annehmen dass das Stück im Bronze
gegossen wurde, wahrscheinlich in mehrteilige
Schablonen.
Schlussfolgerungen
Die Seltenheit dieser Art von Stücken in
dem geographischen Gebiet dass wir hier
besprechen erlaubt uns teilweise ein paar
Schlussfolgerungen zu ziehen. Unser Stück findet
keine Analogien in den veröffentlichen Studien
über Stücke aus Bronze oder Kupfer15. Am erster
Sicht kommt es hervor dass wir mit einem
ungewöhnlichem Stück für diesem Gebiet zu tun
haben, was uns zu der Schlussfolgerung bringt,
dass es ein Stück aus dem Import ist, und nicht ein
Produkt der bekannten Werkstätten aus dem
mittelalterlichen Ungarn. Da es zufällig entdeckt
wurde, ohne einen klaren Kontext zu haben,
können wir es uns nicht erlauben, das Stück anders
als durch Analogien zu datieren, wobei wir uns zu
verschiedene Skulpturen oder Heiligenbilder
beziehen. Wir kennen Ausführungen des Heiligen
Petrus in den Wandmalereien der Kirchen oder auf
Kacheln16 die zwischen den XIII-XV Jahrhundert
datieren, die uns aber nur ein Bild des Heiligen
zeigen, und dessen Kennzeichen, die Schlüssel des
Himmels. Die Schlüssel die archäologisch entdeckt
wurden könnten als Vergleich dienen, aber auch
als Element der Datierung, wobei man sie zu
Heiligenbilder oder Skulpturen bezieht, so wie in
diesem Falle. Es ist gut bekannt dass Metallstücke,
und insbesondere bronzene Stücke, eine feinere
chronologische Umrahmung erlauben, für Stücke
die in weniger Klare Kontexte entdeckt wurden17.

Für unser Gebiet gibt es ein begonnenes
Nachschlagewerk dieser Art von Stücke18, und im
jetztigen Ungarn gibt es ein älterer Studium dieser
Zubehöre, die im Mittelalter oft benutzt wurden19.
Schlüssel aus dem XII-XIII Jahrhundert wurden
neulich am Ende der Forschungen auf dem Gebiet
des nun verschwundenen Dorfes Kána20 entdeckt.
Die nächste Analogie was die Ausführung
betrifft, könnte die Statue des Heiligen Petrus im
Vatikan sein, in der Basilika die dessen Namen
trägt. Im Nord Westen der Kirche situiert, zeigt die
Statue den Heiligen Petrus als er segnet. Die Statue
wurde in dem V-en Jahrhundert von Einigen
datiert, von Anderer aber am Ende des XIII
Jahrhundert. Die jetztigen Meinungen laufen aber
in der Richtung der zweiten Variante, in der
Werkstatt des italienischen Künstler Arnolfo di
Cambio (cca. 1254-1302/10). Aus der reichen
Biographie des Künstlers erscheint uns als wichtig
dass in 1277 Arnolfo di Cambio sich im Rom
befand, in den Diensten des Karl Robert von
Anjou21. Der archaische Charakter der Statue die
den Heiligen Petrus darstellt, unterstüzt die
Zuordnung der Statue dem italienischen Künstler.
Die Locken der Haare und des Bartes finden sich
in Arnolfos
Stil wieder und treffen der klassischen Zeitspanne
des XIII Jahrhunderts zu, ein Stil der sich in den
europäischen
Skulpturen
der
Zeitspanne
22
wiederfindet .
Obwohl der Missverhältniss zwischen
unser Stück und der Vatikanstatue sowohl aus dem
Sichtpunkt der Grösse als auch der technischen
Durchführung, gross ist, aus dem Sichtpunkt der
äusseren Erscheinung gibt es gemeinsame
Merkmale. Wegen der Grösse der Vatikanstatue
sind aber dessen Details viel besser dargestellt.
Aus den vorgestellten Tatsachen konnten
wir die Schlussfolgerung ziehen, dass wir es mit
einem seltenen Stück zu tun haben, vielleicht sogar
einzigartig in der Landschaft der Bronzeobjekte die
in diesem Gebiet bekannt sind, wahrscheinlich ein
Produkt einer westlichen Werkstatt (vielleicht
sogar eines italienischen?). Was die Funktion
dieses Stückes betrifft, können wir annehmen dass
es ein Tenant eines im Bronze gegossener
Reliquariums ist23. Wenn es zur Datierung kommt,
auf der Basis der wenigen Indizien die wir haben,
18

Istrate, Rusu 2008.
Temesváry 1961.
20
Terei, Horváth 2008, 154-156, fig. 3.
21
Duby, Daval (ed.) 2004, 393-394.
22
http://www.saintpetersbasilica.org/Statues/St
Peter/StPeter.htm;
http://www.wga.hu/framese.html?/html/a/arnolfo/2/10peter.html
23
Lovag 1979, 26-28.
19

15

Lovag 1999; Slivka 1999, 27-32; Benkı 2002; Benkı
2003, 111-120; Crîngaci-łiplic 2005, 245-264;
Kopeczny 2007, 141-166, Rusu 2008, 53-67.
16
Istrate, Rusu 2008.
17
Benkı 2003, 111.
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können wir annehmen dass es um den XIII
Jahrhundert geht.
Zusammen mit anderen Beweise ergänzt
unser Stück das Bild des Religionsleben des

Mireschtales und der Bronzeproduktion die Diese
bediente.
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Abstract: The archaeological report present technical data about the excavations from the building of The
Asylum in Sibiu, Asylum and Turnului Street. Technical drawings, the latest discoveries and the presentation
of site complete the general information.
Prezentul raport arheologic include rezultatele cercetării sistematice din anii 2004-2007, observaŃii de teren şi piesele recuperate în urma lucrărilor de restaurare din 2008 de la Azilul de bătrâni numărul 1 din Sibiu. Volumul de sinteză Spitalul medieval din Sibiu1 nu a cuprins detaliile tehnice ale cercetării de teren din perioada amintită,
cu atât mai puŃin informaŃiile şi piesele descoperite
în podul azilului în 2008.
Folosind fonduri de la Muzeul NaŃional
Brukenthal şi contribuŃii personale am extins în
2004 cercetarea arheologică anterioară din biserică
la sud, printr-o casetă, şi la nord, în coridorul dintre
biserică şi azilul actual. Cercetarea a fost efectuată
în bună măsură de o firmă de arheologie locală, cu
contribuŃia tinerilor arheologi Cosmin Roman,
Claudia Urduzia şi Anca NiŃoi.
Cercetarea arheologică din 2005-2007 a
făcut parte din proiectul de restaurare a clădirilor
Azilului de bătrâni din Sibiu, cu fronturi de clădire
spre străzile Azilului şi Turnului şi cu finanŃare de
la Consiliul JudeŃean Sibiu. În paralel, am verificat
suprafeŃe din interiorul bisericii încă nesondate
arheologic şi spaŃii interioare de la sud de biserică.
Prin noile suprafeŃe cercetate, săpătura interioară
bisericii a devenit exhaustivă şi reprezentativă pentru întreg ansamblul de clădiri. Am adunat într-un
tabel, e adevărat incomplet, informaŃiile furnizate
de studiul scheletelor umane.2 Rapoarte arheologice preliminare au fost prezentate la Sesiunile NaŃionale de Rapoarte Arheologice din 2006 şi 2008.

1
2

Cercetarea arheologică din anul 2004 (casetele
15, 16, 19)
În anul 2004 am planificat practicarea a
trei casete arheologice: două în legătură cu fundaŃia nordică a bisericii şi una la sud, adosată actualului zid de incintă al grădinii parohiale, în fapt segment al zidului de apărare a oraşului.
Caseta 19 la sud a relevat existenŃa unui
zid din pietre de râu cu direcŃia sud-vest nord-est,
care delimita la vest curtea azilului legându-se de
un contrafort al zidului de apărare. La -1,60 m a
fost intersectat un schelet acoperit de o piatra plată
cu suprafaŃa de 80 X 30 cm, ce făcea parte din
structura drumului post medieval. Două nivele de
arsură şi un strat superior de construcŃie s-au succedat. Toate straturile amintite au acoperit cimitirul
medieval ce a suprapus la rând-i un strat de pietriş,
unul inferior de pământ brun cu pete de lut galben
şi urme evidente de arsură. (Planşa a XVII-a)
În casetele interioare 15 şi 16 au apărut,
sub pavajul modern, pietre de râu de dimensiuni
mijlocii, pietre profilate şi cărămizi prinse în moloz, material compactat de apa din subsol; ele erau
urmele unei demolări şi nu ale unei zidării in situ,
cum au lăsat impresia la început. Sub nivelul masiv
de demolare au ieşit, firesc, la iveală urmele cimitirului medieval. În caseta 15, estică, cel mai de jos
mormânt a atins adâncimea de 2,60 m. Scheletul
unui bărbat a fost depus într-o cutie din scânduri cu
grosimea de 6 cm. Groapa mormântului său, cel
mai interesant din tot cimitirul, a avut adâncimea
de numai 55-60 cm, firească pentru Evul Mediu. În
adâncitura formată în umplutura gropii s-a depus
nisip.
O piatră aşezată deasupra mormântului este dovada unei scări de acces în biserică. Stratul de
depunere corespunzător pietrei a fost intersectat de
un mormânt. Pe profilul paralel de vest s-au văzut

Beşliu 2008, passim.
Ibidem, p. 38-42.
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nivelele de depunere inferioare. Peste solul viu
atins la -2,50 m s-a aşezat un strat subŃire de pământ brun cu arsură, suprapus de unul brunmaroniu cu pietriş, suprapus la rându-i de nisip
galben. Startul superior, mai consistent, este format
din urmele unui incendiu intens, apoi de unul cu
mai puŃine urme de arsură şi, la -1,50 m de cel mai
vechi nivel, al unei construcŃii din material durabil.
Gropile de morminte suprapun acest nivel reprezentativ pentru etapa de construcŃie a spitalului
medieval. (Planşa XVIII-a)
În acelaşi an, lucrările de drenaj au afectat
terenul de la est şi sud-est de biserică. Săpăturile au
intersectat nefericit canalul de scurgere a apei care
venea dinspre terasa superioară şi ocolea pe la sudest biserica. Canalul a fost amenajat din cărămizi şi
acoperit cu dale din pietre. El a intersectat cimitirul
medieval. SubstrucŃiile zidului de închidere a spaŃiului dinspre sud a curŃii au fost scoase cu acel
prilej la iveală. Zidul cu fundaŃie din material mixt,
pietre şi cărămizi, s-a adosat sacristiei bisericii.
Urmele de zidărie au lăsat să se vadă două etape de
construcŃie, ultima fiind recent demolată.
Din casetele 15-16 am recuperat fragmente
ceramice medievale din care am întregit o oală deja
publicată şi mai multe fragmente ceramice moderne. (Fotografia 11)

ElevaŃia e formată din cărămizi de 30 X 15 X 5
cm.
Pavajul superior este alcătuit din cărămizi
de 28 X 14 X 5 cm; pavajul median din cărămizi
de 28 X 14 X 5 cm (pe suprafaŃa cărămizilor se
vede var); pavajul inferior format din cărămizi de
28 X 14 X 4 cm. (Planşa a XIX-a, B)
Materialul ceramic este în majoritate nesmălŃuit. Face excepŃie un fragment de ceramică
habană. Sub pavajul superior au fost găsite două
fragmente de cahlă decorate cu scena Sfântul Gheorghe, din care s-a păstrat dragonul şi un ornament
vegetal. (Planşa XXVI-a, 2)
Caseta 21 din exteriorul clădirii avea dimensiunile de 1,50 X 1,50 m. Solul viu, nisipos, a
fost suprapus de un strat consistent de pământ negru, mâlos, cu puŃin material arheologic medieval
şi oase de animale. Deasupra este un pavaj, suprapus de un nivel masiv format din pământ brun cu
pigmenŃi de arsură. Între straturile de depunere superioare, unul are în compoziŃie pigmenŃi de arsură. Cea mai veche amenajare este un pavaj alcătuit
din pietre de râu şi cărămizi. Materialul de construcŃie a fost aşezat deasupra pământului mâlos.
(Planşa a XIX-a, A).
Campania arheologică din anul 2006
În anul 2006 am verificat informaŃiile neconcludente sau incomplete din anii anteriori, obŃinute în camera adosată la sud-vest de biserică şi în
terenul de lângă stâlpul din nord-vest al bisericii.
Nivelul camerei de la sud-vest fusese coborât în ultimi ani de către constructori, dar interesul
era îndreptat în special spre straturile inferioare
atinse în caseta 6. Un lucru este cert: fundaŃia camerei s-a adâncit în nivele de depunere medievale.
Sub talpa fundaŃiei au rămas, începând de la un
metru de zidul de nord al camerei, urmele unei
amenajări din cărămizi late de 10 cm şi groase de
5-6 cm şi pietre(una are suprafaŃa de 80 X 50 m),
adâncită în solul viu şi în stratul de pământ verzui
cu pigmenŃi de var şi fragmente de lemn depuse
deasupra solului viu. În poziŃie superioară este un
strat de construcŃie intersectat şi el de fundaŃia din
pietre de râu. (Planşa a V-a, Fotografia 2)
Concluzia este firească: pe locul camerei actuale a existat o amenajare cu un acces din cărămizi, care se termina într-o groapă evidentă în partea de sud a actualei încăperi. Azilul comunica
printr-o deschidere cu această amenajare. Un număr mare de fragmente ceramice au fost recuperate
din stratul care a nivelat amenajarea. (Planşele
XXII şi XXIV, 1-3)
Cercetarea din 2006 efectuată exclusiv din
resurse financiare personale a continuat în interio-

Cercetarea arheologică din anul 2005
Sondajul arheologic de la Azilul de bătrâni
din Sibiu a fost prilejuit de proiectul de reabilitare
a corpului de clădire dinspre strada Azilului (corpul A). Proiectul a fost conceput de arhitectul Emil
Crişan.
Caseta 20 din interiorul camerei s-a dezvoltat din săpătura geologilor, având lăŃimea de
1,20 m. Profilul de nord al casetei 20 lasă să se
vadă stratul de demolare aflat sub ciment, suprapus
pavajului superior din cărămizi. Alte două pavaje
succesive din cărămizi sunt evidente pe profilul
stratigrafic. RelaŃia stratigrafică a pavajului inferior
cu zidul camerei a fost întreruptă de o groapă provocată de tasarea pământului din şanŃul de fundaŃie. Stratul inferior în care a fost săpat M 3-2005
este format din pământ verzui, nisipos. El a avut o
pantă înclinată spre vest şi a fost nivelat cu pământ
conŃinând pigmenŃi de arsură. (Planşa a III-a).
FundaŃii, pavaje din cărămizi
FundaŃia zidului de la sud (zidul A) este
alcătuită dintr-o structură din piatră cu traseu neregulat, cu soclu lat de 20 - 50 cm, pe care se ridică o
altă masă din zidărie mixtă cu soclul lat de 10 cm.
FundaŃia zidului dezafectat (zidul B), din
zidărie mixtă, are lăŃimea de 90 cm la -0,60 m.
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rul bisericii, acolo unde a ieşit la iveală după coborârea nivelului de călcare al biserici un zid din cărămizi legat de stâlpul de nord-vest al bisericii. În
aceeaşi zonă urmele construcŃiei din lemn (un stâlp
masiv cu diametrul de 40 cm) fuseseră consistente.
Fragmente dintr-un stâlp din lemn au ieşit la iveală
şi în caseta nou practicată. El nu era atât de adânc
înfipt în pământ ca cel învecinat. Starea de conservare cu mult mai precară a împiedicat alte observaŃii.
Pe profilul de est a fost evidentă aceeaşi realitate stratigrafică ca şi în caseta învecinată: un
strat de nisip depus pe solul viu şi fragmente de
lemn deasupra, suprapuse de arsură. Groapa mormintelor intersecta un strat de pământ verzui cu
pigmenŃi de arsură, iar cu partea lor inferioară
acest ultim strat de arsură. Două nivele de construcŃie au suprapus mormintele. Baza stâlpului
ocupă o poziŃie stratigrafică superioară. (Planşa a
X-a, Fotografia 1)
Încercând a desluşi urmele celor mai vechi
construcŃii din lemn am reluat săpătura magistralei
SI, nefinalizată iniŃial din cauza apei masiv infiltrate în straturile inferioare de depunere. Malul de sud
al casetei nou practicate pe o lungime de 2,40 m
(reamintesc, pe taseul lui SI) l-a constituit zidul
presupusului turn interior. La nord, peste stratul
verzui fără material arheologic s-a depus un nivel
masiv de pământ brun cu urme de lemn ars şi pământ ars în care s-a adâncit un şanŃ pe direcŃia estvest, urmărit până sub fundaŃia de vest a azilului.
Deasupra stratului cu pigmenŃi de arsură este primul nivel de construcŃie. Relevant pentru întinderea construcŃiilor din lemn este observaŃia că urmele lor sunt mai puŃin consistente decât la nord. În
solul viu s-au adâncit gropile a două morminte.
Unul din schelete a fost depus în cutie din lemn.
Nici caseta 3 nu a atins în cercetările anterioare nivelele inferioare de depunerea, motiv pentru care am reluat săpătura în spaŃiul intrării de la
nord-vest a azilului. O amenajare din zidărie mixtă,
de formă rectangulară a intersectat starturile de
arsură. Forma şi dimensiunile lasă loc ipotezei unei
baze de stâlp. Amplasamentul ei în imediata vecinătate a intrării sugerează mai degrabă identificarea cu soclul unui stâlp de schelă. (Planşa a IV-a,
Fotografia 4)

Peretele vaselor este relativ gros, arderea
oxidantă nepenetrantă sau penetrantă. Pe oale şi
căni se observă urme de ardere secundară, de incendiu sau din focul sobei. S-au păstrat fragmente
de oale, căni, oale-cahle şi un fragment dintr-o piesă(cană?) cu toartă şi fundul circular. (Planşele
XXIII-XXIV, 1-3)
Campania arheologică din anul 2007
PuŃinele fonduri financiare alocate cercetării arheologice într-un proiect ce viza reabilitarea
unui spital de bătrâni, insuficienŃa forŃei de muncă,
situaŃia spaŃiilor vizate de cercetare (saloane sau
magazii în funcŃiune) au limitat durata şi întinderea
campaniei. Nu am afectat cu săpătura arheologică
decât magazii şi o curte interioară ruptă de circuitul
principal de acces. Casetele practicate au sondat în
mai multe locuri terenul cu potenŃial arheologic,
dar obiectivele principale au fost cercetarea curŃii
de la vest de biserică şi clădirile de la nord-vest de
ea.
Cercetarea arheologică s-a extins pe perioada a 25 zile lucrătoare, timp preŃios fiind pierdut din cauza infiltraŃilor de apă din canalizare.
Casetele de la nord şi vest de biserică au fost inundate de la -1,80 m. Pentru a atinge solul viu a trebuit să evacuăm apa.
Casetele nu au atins din raŃiuni de spaŃiu,
de securitate a clădirilor şi de economie de fonduri
decât dimensiuni de 1,50 m X 1,50 m. ExcepŃie au
făcut casetele 23-24, de 2 X 2 m, unde am dezvelit
suprafeŃe de pavaje şi substrucŃiile unei amenajări
uşoare.
Rezultatele cercetării arheologice
Raportul preliminar conŃine informaŃii stratigrafice, planimetrice, materialul arheologic şi
concluzii preliminare.
Stratigrafia
Multe casete fiind plasate între fundaŃii de
construcŃii, au rămas în teren două profile stratigrafice.
Caseta 22 (interiorul corpului B)
Sub stratul actual de beton se afla nisip şi
la -0,15 m un pavaj din cărămizi de 30 X 15 X 4-5
cm. Pavajul a fost reparat pe o suprafaŃă de 0,50 X
0,50 m. Pe cărămizile folosite la reparaŃie, groase
de 22 X 22 X 4 cm, se află arsură. Spre nord, pavajul s-a adâncit uşor în stratul de umplutură inferior.
Stratul inferior este gros de 1 m şi conŃine
moloz cu material ceramic fragmentar. Peste zidul
din piatră vizibil de la -1,30 m se află un strat de
pământ brun cu pigmenŃi de var şi fragmente de
cărămizi. Sub el sunt straturi succesive de arsură,
lut şi pietriş cu arsură. La -1,90 m este un strat de

Material arheologic din C 6 şi C 6 A este important pentru că aparŃine unei etape anterioare camerei adosate la biserică. Am recuperat două fragmente din plăci de gresie groase de 2 cm, un fragment din tencuiala (amestec var şi nisip) unei construcŃii (din lemn?) şi fragmente ceramice.
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construcŃie. Până la -2,30 m stratul de umplutură
conŃine pământ brun-verzui cu multă zgură de fier,
arsură şi lut galben. Din cauza infiltraŃiilor de apă
permanente şi a unei inundaŃii până la nivelul de
construcŃie nu am atins solul viu. (Planşa a XIV-a,
Fotografia 6)
Caseta 23 (exterior, corp B)
Sub pavajul actual din pietre de râu se vede
pe peretele de vest umplutura unui canal actual,
care suprapune zidul din pietre de râu. Pe peretele
de sud se observă două nivele de pavaje, iar sub ele
pământ brun-închis cu pietriş şi pigmenŃi de var.
Nivelele consistente ale gropilor de morminte se
deosebesc prin pigmentaŃia diferită datorată materialului de construcŃie: gropile de sus au pigmenŃi
de mortar, cele de jos pigmenŃi de arsură. Sub umplutura gropilor de morminte este un strat de pământ brun cu pete galbene şi pigmenŃi de arsură
care s-a aşezat pe un strat subŃire, evident, de arsură. (Planşele VIII, XIII, A, B)
Caseta 24 are o stratigrafie asemănătoare celei din
imediata vecinătate, C 23. (Planşa a VI-a)
Casetele 25-26 (vest de biserică)
Nivelul superior al terenului a fost afectat
de constructorii moderni, astfel încât straturile superioare de var şi moloz pot fi cu greu atribuite în
lipsa materialului arheologic. Remarcăm straturile
de pietriş cu pământ brun închis, cel de nivelare cu
pigmenŃi de arsură şi nisip din partea inferioară a
peretelui de sud şi groapa săpată în solul viu umplută cu pământ negru şi arsură. (Planşa a VII-a, B,
C)
Caseta 27 (interiorul corpului C, latura
de sud)
Solul actual este format fie din nisip, fie
din pământ brun. Înspre zidul de est se afla un pavaj din cărămizi. Sub nivelul de călcare actual este
pământ brun cu pigmenŃi de mortar şi fragmente de
cărămizi. Corespunzător fundaŃiei de la est se distinge un strat de pământ negru. Sub talpa zidăriei
se află nisip cu var (strat construcŃie), pământ negru şi un strat consistent de pietriş. Pe peretele de
vest, pietrişul este fragmentat de nivele de pământ
negru, fără urme materiale. Săpătura s-a oprit la 1,34 m în steril. (Planşa a XV-a)

Stratul inferior este format din pământ brun cu pigmenŃi de var. Straturile inferioare sunt alcătuite în
ordine descrescătoare din: pietriş cu nisip vineŃiu;
pământ brun maroniu cu puŃini pigmenŃi de arsură;
nisip vineŃiu; pământ brun maroniu cu puŃine urme
de arsură; solul viu. (Planşa a VII-a, A)
Caseta 29 (exteriorul corpului B, la
nord)
Urmele presupusului zid de apărare al oraşului au apărut în această casetă. El a fost demolat
pentru a lăsa locul zidului actual al azilului. Masivitatea construcŃiei şi folosirea pietrei îndreptăŃesc
ipoteza identificării cu un zid de apărare. SpaŃiul
strâmt rămas pentru săpătura în adâncime a împiedicat atingerea solului viu. (Planşa a IX-a)
Caseta 30 (corpul adosat la sud de biserică, camera de la sud)
Caseta din corpul adosat la sud a evidenŃiat
existenŃa fundaŃiei unui zid dezafectat înaintea
dezvoltării bisericii spre sud în secolele XVIXVIII. Zidul a suprapus o groapă cu material de
construcŃie lăsat de constructorii bisericii din secolele XIV-XV. În spaŃiul nou amenajat au rămas
urmele pavajului din cărămizi şi ale unor amenajări
din acelaşi material de construcŃie. (Planşa a XI-a)
Caseta 31
Excavarea molozului aflat între substrucŃia
intrării cu ancadrament gotic târziu şi zidul actual
al bisericii a scos la iveală o zidărie care a funcŃionat probabil ca prag al unei intrări sudice în biserică. În secolul al XVIII-lea intrarea a fost blocată cu
un zid care a fost străpuns de o fereastră. (Fotografia 12)
Caseta 32
Caseta a surprins continuarea zidului din
piatră din C 23. Nu a fost atins solul viu. (Planşa a
XII-a)
Caseta 33
În subsolul acestei camere s-au păstrat urmele unor sicrie din lemn, iar pe cel mai vechi nivel de locuire urme de arsură. (Planşa a X-a, fotografia 7)
Amenajări medievale (secolele XII-XIII)
ŞanŃul lat de 0,50 m săpat în solul viu a
fost amenajat la vest de actuala biserică.
Umplutura din nivelul inferior al C 22
(multă zgură, fragmente de cărămizi şi lut, bucăŃi
de lemn, o bucată de tencuială cu profil triunghiular) lasă deschisă discuŃia unei identificări cu o instalaŃie pentru reducerea minereului de fier.

Caseta 28 (interiorul corpului C, latura
de nord)
Nivelul actual de călcare este uşor adâncit
în partea din mijloc a casetei. Un strat consistent de
moloz, de 60 cm grosime, s-a format sub nivelul
actual de călcare şi deasupra pavajului din cărămizi
groase de 6 cm. Sub cărămizi sunt straturi subŃiri,
depuse succesiv, de nisip, pământ brun şi moloz.
Ele stau pe un strat gros de pietriş cu nisip galben.
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Amenajări medievale târzii şi post medievale
(secolele XIV-XIX)
Pavaje din cărămizi
Corpul de clădire adosat la nord de biserică
a fost pavat cu cărămizi de 30 X 15 X 4-5 cm. În
caseta din camera de la sud-est nu există urme de
pavaj din cărămizi.
Un pavaj din cărămizi a avut amenajarea
de la nord-vestul bisericii, în exterior (C 23-24).
Cărămizile au fost legate cu lut sau cu mortar. Între
ele au fost lăsate goluri (de bârnă?). ConfiguraŃia
cărămizilor şi a bârnelor lasă impresia unor scări şi
a unui acces dinspre est.
Demisolurile corpului de vest ale azilului
cercetate arheologic au avut fragmente de pavaj
din cărămizi.
FundaŃii din pietre de carieră şi râu
Caseta 22 păstrează un fragment de zid din
pietre pe direcŃia est-vest, cu lăŃime de 0,80 m şi
talpa la -2 m. La -1,80 m zidul lasă un soclu. În
partea superioară sunt cărămizi groase de 5-6 cm.
Zidul de la vest cu care se Ńese are aceleaşi caracteristici.
Caseta 23 a lăsat să se vadă o fundaŃie din
pietre de râu şi fragmente de cărămizi între rosturi,
cu lăŃimea de 0,60 m. Talpa este la -1,95 m. La 1,90 m zidul de la est din C 23 păstrează un soclul
din pietre. Sub această adâncime fundaŃia este continuată de două rânduri de pietre.
FundaŃia corpului de legătură între biserică
şi corpul de la nord este alcătuită din pietre cioplite
între care nu se vede liant. Peste fundaŃia bisericii
s-a depus mortar cu nisip galben.
FundaŃii din cărămizi
Corpul adosat la nord bisericii are fundaŃia
din cărămizi. Talpa zidului de nord a camerei cercetate prin C 22 este la -1,30 m.
Demisolul sondat în C 27 are o fundaŃie
superficială cu talpa la -0,50 m, iar fundaŃia de la
est are talpa la -0,60 m.
Zidul despărŃitor al camerei sondate în C
28 are talpa la -0,80 m, iar cel de la sud, cu fundaŃia din pietre de râu, are talpa la -1,60 m.

Monedă de argint
Parvus;
Carol Robert de Anjou, legenda parŃial lizibilă, pe
av. sigla K, pe rv. (1330 ?);
0,54 grame;
C 23 -0,30 - -0,60 m;
Dudău 2007, p. 220.
Monedă de argint
Parvus;
Carol Robert de Anjou sau Ludovic I, 1346-1349.
Poate fi imitaŃie contemporană de argint;
0,26 grame;
C 23 -0,30 - -0,60 m;
Dudău 2007 p. 221.
Monedă de argint
fragmentară;
0,43 grame;
C 23 -0,30 - -0,60 m:
Dudău 2007, p. 220.
Monedă de cupru
10 polturi, Francisc II Rakoczi, 1705;
7,80 grame;
Dudău 2007, p. 223.
Dreipoelker
Cupru;
Polonia, prima jumătate a sec. XVII;
Pavaj, sec XVI (săpătură necontrolată);
Dudău 2007, p. 225.
Heller
RVD....;
Pavaj sec. XVI (săpătura necontrolată);
Dudău 2007, p. 225.
Medalion
Cupru;
G: 0,77 g;
A: Personaj în mantie cu falduri, înscris în cerc
perlat; inscripŃie de jur-împrejur: DI.OB.T(?)...
S.R.P.(?)…; B. cruce în cerc perlat; C(rux) S(ancti)
P(atris) B(enedicti). În interiorul cercului perlat:
IHS; de la dreapta V(ade) R(etro) S(atana) /
N(unquam) S(uade) M(ihi) R(etro) / S(unt) M(ala)
Q(uae) L(ibas) / I(psa) V(eneam) B(ibas). Pe braŃele crucii: C(rux) S(acra) S(it) M(ihi) L(ux)) şi
N(on) D(raco) S(it) M(ihi) D(ux);
sec. XVII–XVIII;
C 23. –0,50 m;
Sibiu, Muzeul NaŃional Brukenthal, nr. inv. T
5766;
Beşliu 2008, p. 53, planşa a VIII-a;
Planşa a XXVII-a.
Obiect cu vârf ascuŃit
Fier;
L: 8,5 cm; l: 4 cm; D manşon: 1,5 cm;
secolele XVII-XVIII;
săpătură necontrolată în biserică;

Materialul arheologic
Oală nesmălŃuită
lut; lucrată cu roata; ardere oxido-reducătoare;
Î: 23 cm; D gurii: 16 cm; D maxim: 23,5 cm; D
bazei: 12 cm;
benzi de linii în val;
secolele XII - XIII
Fotografia 11.
Sibiu, Muzeul de Istorie; M 9027;
Beşliu 2008, p. 29, planşa a II-a; p. 68; la datare sa strecurat o eroare (secolele XIV-XV).
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Sibiu, Muzeul de Istorie, neinventariat;
Beşliu 2008, p. 31, planşa a III-a, D;
Planşa a XXIX, A.
Zar
Os;
L: 1,5 cm;
Gaură între feŃele cu trei şi patru puncte;
Secolele XVII-XVIII;
C 15, -0,70 m;
Sibiu, Muzeul de Istorie, nr. inv. M 8934;
Beşliu, Corviniana, p. 139; Rusu - Mărginean
2005, p. 131.
Beşliu 2008, p. 31, planşa a III-a, F;
Planşa XXIX, B.
Pieptene
Fragmentar;
Os;
L: 6,5 cm; l: 4 cm;
bipartit, dinŃii subŃiri şi deşi;
secolele XVII-XVIII;
C 15, -0,70 m;
Sibiu, Muzeul de Istorie, neinventariat;
Beşliu 2008, p. 31, planşa a III-a, G;
Planşa a XXIX-a, C.
Fragmente ceramice medievale, post medievale
şi moderne
În caseta 24, între -0,60 - -0,90 m s-au descoperit fragmente ceramice smălŃuite şi nesmălŃuite. Din interiorul bisericii provin vase fragmentare
descoperite în urma coborârii nivelului de călcare:
cană cu picior nesmălŃuită şi oală cu toartă, cu
smalŃ interior şi dâre de smalŃ în exterior; urme de
ardere pe foc. (Planşa a XXV-a)
Din caseta 22, adâncimea de -0,30 - -0,90
m provin: fragment de castron smălŃuit şi ceramică
nesmălŃuită (două oale mari, trei fragmente de perete decorate cu caneluri şi linie în val cu buze răsfrânte şi şanŃ pentru capac, două toarte de oale.
(Planşa XX)
Ceramica medievală şi post medievală
descoperită în stratul de nivelare deasupra mormintelor aparŃine ceramicii nesmălŃuite. Formele sunt
tradiŃionale: oale cu sau fără toarte, cu buze variat
profilate, capace, căni cu picior. Peretele vaselor
este relativ subŃire, pasta bine arsă la roşu cărămiziu. Pe câteva oale se păstrează urme de ardere secundară. (Planşele XXI-XXII)
Caseta 33, nivelul inferior cu pietriş a dat
fragmente de vase cu peretele relativ gros; un
fragment ars reducător, un fragment de toartă cu
crestături şi două fragmente de buze din vase mici.
Din casetele 15 (-1, 90 m), 6 A (-0,60 - 0,70 m), 28 (-1,20 m) şi 29 (-60 - -70 m) provin
fragmente de vase arse oxidant, nepenetrant. (Planşa a XXIV)

Două fragmente aparŃin unor cahle ornamentate cu husari. Ele au fost descoperite în C 23,
stratul de demolare. AparŃin secolului XVI. (Planşa
a XXVI-a, 1) Un alt fragment descoperit în săpătura interioară a corpului A a păstrat un fragment
dintr-o reprezentare cu dragon. Tot de acolo provine un fragment de cahlă cu ornamente vegetale.
(Planşa a XXVI-a, 2)
Restaurarea clădirii în 2008
Decaparea pereŃilor corpului de clădire
dinspre strada Turnului a scos la iveală zidăria ale
unei clădiri din pietre de râu, care a fost înglobată
în structura azilului din secolul al XVIII-lea. (Fotografia 14) La etajul clădirii, în grosimea peretelui
de sud din pietre de râu, două ferestre înguste au
devenit vizibile. (Fotografia 3)
Într-o cameră a corpului de nord (curtea a
doua) a apărut după dezafectarea actualului pavaj o
incintă subterană, probabil un „răcitor” folosit de
proprietarii anteriori secolului al XVIII-lea.
Mai sus, dintre ”gunoaiele” podului s-au
recuperat mai multe obiecte: fragmente din cărŃi de
rugăciune şi calendare, o scrisoare adresată unui
internat (vezi anexa), un pantof de copil cu talpa
din lemn şi urme de reparaŃie3 şi fragmente dintrun alt pantof de adult.
Tot acolo s-au păstrat coceni de porumb şi
un vas modern, fragmentar (oŃetar folosit în bucătăria azilului).
Din pod provine un calendar (Kalender auf
das Jahr Christi 1766) tipărit la Sibiu după terminarea reparaŃiilor la biserică, în perioada în care s-a
construit corpul modern al azilului.
Cimitirul bisericii
PoziŃia scheletelor este est-vest.
Am specificat poziŃia numai în cazul scheletelor
aflate în poziŃia nord-sud.
− M 1: SI, deasupra fundaŃiei din piatră; adult,
fără analiză antropologic, braŃele pe bazin;
− M 2: SI, -1,30; adult, fără analiză antropologic,
partea sudică a secŃiunii, braŃe în prelungire;
− M 3: SI, sub M 2; adult, fără analiză antropologică, s-au păstrat oasele membrelor inferioare;
− M 4: SI, adult; fără analiza antropologică, s-au
păstrat oasele membrelor inferioare;
− M 5 . SI, lângă M 4, adult; fără analiză antropologică, braŃe pe bazin;
− M 6: SI, adult; s-au păstrat oasele membrelor
inferioare, fără analiză antropologică, nordsud;
3
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M 7: SI, copil; fără analiză antropologică,
nord-sud, deasupra o lespede de piatră;
M 8: SI, exterior biserică, fără analiză antropologică, braŃe pe bazin;
M 8 A: SI, exterior biserică, adult; fără analiză
antropologică, braŃele pe bazin;
M 9: SI, exterior, est, fără analiză antropologică, braŃele pe piept;
M 9 A: S I, exterior, copil, fără analiză antropologică;
M 9 B: S I, exterior, adult, fără analiză antropologică, nord-sud;
M 10: caseta 1; fără analiză antropologică,
adult;
M 11: idem, lângă M 10 (la ambele schelete au
fost evidente oasele membrelor inferioare); fără analiză antropologică;
M 12: SII, interior, adult; fără analiză antropologică (deranjat de o groapă de var);
M 13: SII, interior, adult, braŃele încrucişate pe
bazin; fără analiză antropologică; urme de coşciug;
M 14: SII, exterior, copil; fără analiză antropologică, oasele membrelor inferioare îndoite, un
braŃ pe piept;
M 15: SII, exterior, fără analiză antropologică,
adult, braŃele pe bazin;
M 16: SII, exterior, -1,26 m; adult; braŃele pe
bazin;
M 17: SII, exterior, copil; fără analiză antropologică, deasupra se afla un craniu;
M 18: SII, exterior, fără analiză antropologică,
copil; suprapus de M 17;
M 19 şi M 20: SII, exterior; fără analiză antropologică, adulŃi;
M 21: SII, exterior, adult; uşor deviat sud; se
păstrează oasele membrelor inferioare; fără
analiză antropologică;
M 22: SII, exterior, suprapus de zid; adult; fără
analiză antropologică, braŃele pe piept;
M 23 şi M 24: schelete suprapuse; S II; fără
analiză antropologică, adulŃi; braŃele pe bazin;
M 25: S II, exterior, -1,50 m, deranjat de zid;
adult; fără analiză antropologică;
În aceeaşi zonă, la -1,50 m trei cranii;
M 26: S II, exterior, adult; fără analiză antropologică deranjat de zid;
M 27, M 28, M 29: SII, exterior, oasele membrelor inferioare a trei adulŃi; fără analiză antropologică, cranii în regiunea picioarelor;
M 30: SII, exterior, oasele membrelor inferioare, adult; fără analiză antropologică;
M 31: SII, exterior, copil; fără analiză antropologică;
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−
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M 32: SII, exterior, adult; fără analiză antropologică, braŃele pe piept;
M 33: SII, exterior; femurele unui adult; fără
analiză antropologică;
În aceeaşi zonă, la -1,70 m două cranii;
M 34: SII, exterior; oasele membrelor inferioare, adult; fără analiză antropologică;
M 35: SII, exterior; oasele bazinului şi a membrelor inferioare; adult; fără analiză antropologică;
M 36: SII, exterior; oasele membrelor inferioare, adult; fără analiză antropologică;
M 37: Idem, craniu la aceeaşi adâncime, fără
analiză antropologică;
M 38: SII, exterior; adult; fără analiză antropologică, braŃele încrucişate pe piept;
M 39: SII, exterior; adult; fără analiză antropologică, braŃele pe bazin, nivelul craniului mai
ridicat;
M 40: SII, exterior; adult; fără analiză antropologică, braŃele încrucişate pe bazin;
M 41: SII, exterior, adult; fără analiză antropologică, schelet deranjat de M 39;
M 42: caseta 3, adult; fără analiză antropologică, un braŃ pe piept, unul pe bazin;
M 43: idem, fără analiză antropologică, braŃe
încrucişate pe piept;
M 44: caseta 4, adult; aflat sub stâlp, fără analiză antropologică;
M 45: caseta 4, adult; fără analiză antropologică;
M 46: caseta 5, fragment de bazin şi vertebre;
fără analiză antropologică;
M 47: M 48, M 49, caseta 5, adulŃi, nord-sud,
la M 47 şi M 49, fără analiză antropologică,
braŃele încrucişate pe piept;
M 50: M 51, M 52 caseta 5, schelete suprapuse
(un copil şi doi adulŃi, scheletul de copil deviat
de la poziŃia est-vest), fără analiză antropologică, braŃele aşezate pe bazin;
M 53: caseta 5, oasele membrelor inferioare
sub fundaŃia de la nord, adult, fără analiză antropologică;
M 54 şi M 55: caseta 8, nord-sud, frag-mente
din oasele membrelor inferioare, adult; fără
analiză antropologică;
M 56: caseta 8, nord-sud, copil, fără analiză
antropologică;
M 57: caseta 8, nord-sud, adult, fără analiză
antropologică;
M 58: caseta 8, fragmente de schelet de copil
aşezat pe M 56; fără analiză antropologică;
M 59: caseta 8, copil; fără analiză antropologică;
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M 60: caseta 8, adult, nord-sud, oasele membrelor inferioare; fără analiză antro-pologică;
M 61: caseta 8, adult, oasele membrelor inferioare; fără analiză antropologică;
M 62: idem; fără analiză antropologică;
M 63: caseta 8, adult; fără analiză antropologică, braŃele pe lângă corp;
M 64: caseta 8, fragmente din oasele membrelor inferioare, adult; fără analiză antropologică;
M 65: SI, exterior, adult, tăiat de şanŃ de conductă; fără analiză antropologică;
M 66: SI, exterior, adult; fără analiză antropologică;
M 67: exterior, vest (săpătură supra-vegheată),
sub nivelul culoarului; adult, un braŃ pe bazin,
celălalt pe lângă corp, falangele picioarelor tăiate de culoar; fără analiză antropologică;
M 68: idem, ambele braŃe pe lângă corp; fără
analiză antropologică;
M 69: caseta 9, nord-sud, schelet deranjat la
adâncimea de 0,90 m, se păstrează jumătatea
stângă a scheletului, braŃele pe bazin, bărbat,
1,75 m, 50 ani;
M 70: caseta 9, sub fundaŃie; bărbat, 1,80 m,
40 ani;
M 71: caseta 9, parŃial sub fundaŃia de zid la
1,60 m faŃă de pragul intrării; braŃele pe bazin,
în umplutura gropii o piesă ascuŃită la ambele
capete, fără analiză antropo-logică;
M 72: caseta 9; braŃele pe bazin; cataramă pentru curea, bărbat, 1,80 m, 50 ani;
M 73: caseta 10, bărbat, 1,70 m, 50 ani; fragment de craniu de animal în acelaşi plan; lângă
schelet resturi de oase umane, între care o
mandibulă;
M 74: caseta 10, s-a păstrat doar un fragment
din femurul unui schelet aflat pe direcŃia estvest;
M 75: caseta 10, -1,36 m; omoplatul mai ridicat, femeie, 1,65 m, 45 ani;
M 76: caseta 10; bărbat, 1,70 m, 60 ani, cu braŃele pe piept; în umplutura gropii o cataramă;
M 77: caseta 10, femeie, 1,55 m, 80 ani;
M 78: caseta 10, poziŃie uşor chircită, humerusul drept uşor ridicat, craniul întors pe o parte,
bărbat, 1,80 m, 50 ani;
M 79: caseta 10, bărbat, 1,75 m, 65 ani;
M 80: caseta 10, bărbat, 1,70 m, 45 ani, braŃele
aşezate pe bazin; în acelaşi plan un os de copil;
M 81: caseta 10, bărbat, 1,80 m, 50 ani, braŃele
aşezate pe bazin, direcŃia gropii uşor deviată
spre nord; cataramă în dreptul umărului;
M 82: caseta 10; femeie, 1,65 m, 40 ani, se
păstrează oasele membrelor inferioare;
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M 83: caseta 10, nord-sud; 1 m, copil, 8 ani;
M 84: caseta 14, bărbat, 1,80 m, 50 ani, genunchii apropiaŃi, braŃele aşezate pe bazin;
M 85: caseta 14, parŃial suprapus de fundaŃie,
bărbat, 1,80 m, 50 ani, braŃele pe bazin;
M 86: caseta 14, femeie, 1,65 m, 60 ani;
M 87: caseta 14, parŃial suprapus de fundaŃie;
femeie, 1,65 m, 70 ani; fragment de nasture;
M 88: caseta 14; schelet sub fundaŃie, -2,20 m;
M 89: caseta 14, bărbat, 35 ani, braŃele încrucişate pe piept; cuie de coşciug;
M 90: caseta 14; femeie, 45 ani, braŃele încrucişate pe bazin; fragment de lemn şi cuie coşciug;
M 91: caseta 14; femeie, 1,55 m, 80 ani, un
braŃ pe piept şi unul pe bazin; cuie coşciug;
M 92: M 93, M 94, fragmente de schelete recuperate la sud de biserică, la limita grădinii
casei parohiale; bărbaŃi, înălŃimea între 1,70 1,80 m;
M 95: idem, femeie, 1,65 m, aproximativ 55
ani;
M 96: S II -2002, bărbat, 1,75 m, 60 ani. Mormânt dezvelit cu ocazia organizării unui şantiere arheologic vizitabil în anul 2002.

Fragmente de schelete recuperate în urma
unor lucrări de canalizare la sud şi sud-est de
biserică: M 97 - M 138:
− M 97: săpătură de salvare în 2002, la limita
sudică a curŃii azilului; femeie, 1,55-1,60 m;
40 ani, multe măsele lipsă;
− M 98: săpătură de salvare în 2002, limita sudică a curŃii; femeie, 1,55-1,60 m, 30 ani; schelet
aşezat pe o parte cu craniul între femurele lui
M 97;
− M 99: săpătură de salvare în 2002, limita sudică a curŃii; bărbat, 1,70-1,80, mormânt tăiat de
groapa lui M 97, schelet aşezat cu capul înspre
est;
− M 100: săpătură de salvare în 2002, sud-est de
biserică; bărbat, 65 ani, 1,65 m;
− M 101: idem, craniul unui bărbat de 45 ani,
urme de lovitură pe calota craniană;
− M 102: idem, craniu în poziŃie secundară, est
de biserică, bărbat, 60 ani, 1,70 m;
− M 103: idem, craniul unui bărbat aflat la est de
biserică, 25-30 ani;
− M 104: idem, craniul unei femei de 30 ani,
1,75 m;
− M 105: idem, la sud de canalul de apă, copil 67 ani;
− M 106: deasupra lui M 99, oasele unui copil
de 8-9 ani;
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M 107: idem, la sud-est de cor; copil, 7-8 ani,
craniul cu malformaŃie congenitală;
M 108: idem, bărbat, 1,70 m;
M 109: idem, femeie, 1,55-1,60 m;
M 110: idem, bărbat, 1,85-1, 90 m;
M 111: idem, bărbat, 1,80 m;
M 112: idem, la sud-est de biserică, femeie,
1,45 m, 70 ani, cifoză (cocoaşă), lipsă laba piciorului stâng;
M 113: idem, sud-est de biserică, femeie, 1,60
m, lordoză, 70 ani, schelet aşezat în pantă;
M 114: femurele unui bărbat de 1,80 m, mormânt la sud-est, lângă zidul ce lega azilul cu
spaŃiul de la sud; oasele sunt deformate;
M 115: la 1,20 m sud de M 112, oase deranjate
de pietre şi cărămizi din umplutură; braŃele
sunt în prelungire;
M 116: la est de contrafortul corului; antebraŃul stâng îndoit, cu degetele îndreptate spre
craniu, bărbat, 175 cm, 45 ani;
M 117: craniu cu urme de lovitură, bărbat, 170
cm, 20 ani;
M 118: bărbat, 175 cm;
M 119: bărbat, 45 ani, 1,80 m;
M 120: femeie, 25 ani, 1,60 m;
M 121: femeie, 45 ani, 1,65 m;
M 122: femeie, 25 ani, 1,65 m;
M 122 b: bărbat;
M 123: bărbat;
M 124: bărbat, 20 ani;
M 125: femeie, tibie cu calus mare;
M 126: bărbat, 18 ani;
M 127: femeie, 1,65 m, 30 ani;
M 128: femeie, 50 ani, 1,65 m;
M 129: bărbat, 40 ani, 1,70 m;
M 130: bărbat, 1,80 m, 50 ani;
M 131: bărbat, 1,70 m;
M 132: bărbat, 1,75 m;
M 133: femeie, 1,60 m, 50-60 ani;
M 134: bărbat, 1,85 m, 50 ani;
M 135: bărbat, 1,80 m, 50 ani;
M 136: femeie, 1,65 m;
M 137: bărbat, 1,85 m, 45 ani;
M 138: bărbat, 1,80 m, 40 ani;
M 139: C 15, coridor, bărbat, 1,80 m, 50 ani;
M 140: C 17, bărbat, 1,80 m, 60 ani;
M 141: C 16, femeie, 25 ani, 1,65 m;
M 142: C 16, bărbat, 1,75 m, 30 ani (M 143 şi
144 îngropaŃi simultan);
M 143: C 16, bărbat, 1,80 m, 50 ani;
M 144: C 16, fragment de bazin, bărbat;
M 145: coridor, caseta 16, femeie, 1,65-1,70
m, 50 ani ?
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M 146: caseta 16, 1,70 m, bărbat, deformarea
femurului drept, nu are oasele labelor;
M 147: caseta 16, craniu de bărbat, 1,65 - 1,70
m 50-60 ani;
M 148: caseta 15, -1 m, schelet aşezat nordsud, femeie;
M 149: caseta 15, craniu de femeie 1,60 m 3540 ani;
M 150: caseta 18, bărbat, 1,70 m, 50-60 ani,
depus în sicriu din lemn;
M. 151: C 20, femeie, 25 ani, 1,60 m, braŃele
pe bazin;
M. 152: C 20, bărbat, 1,70 m, 60 ani. Pe bazin
se afla în poziŃie secundară un craniu de bărbat;
M 153: C 20, fără analiză antropologică;
M. 154: C 20 , fără analiză antropologică;
M 155: C 17, bărbat, 30-35 ani (mormânt cruŃat în zid);
M 156: C 32, bărbat, aproximativ 50 ani, 1,70
m, deasupra oase de copil;
Deasupra lui M 156 au apărut şase cranii de la
schelete afectate probabil de săpătura stâlpului
de susŃine a bolŃii bisericii: trei cranii de femei
şi trei de bărbaŃi. Vârsta lor se estimează între
45 -55 ani;
M 157: C 32, craniu de bărbat, groapa mormântului taie nivelul de construcŃie al azilului;
M 158: SI (1988), carou 4, -1 m, adult, mâinile
pe piept;
M 159: SI (1988), carou 3, -1,20 m, adult,
mâinile pe bazin;
M 160: SI (1988) carou 2, -1,25 m, adult, mâinile pe bazin;
M 161: SI (1988) caroul 2, -1,65 m, sud-est nord-vest, adult, mâinile pe bazin, acoperit cu
var;
M 162: (1988), carou 15-16, -0,55 m, cu lespede de piatră pe pavaj; M 158-165 (după
Avram - Rill 1990, p. 65);
M 163: caseta pe direcŃia secŃiunii magistrale
din 2007, -2,25 m, bărbat, 35-40 ani, coşciug
din lemn;
M 164: idem, -2,25 m, bărbat, 50-55 ani;
M 165: idem, malul de nord, bărbat, 1,60 m;
M 166: C 23, -1,60 m, bărbat, 1,75 m, 35 ani,
braŃele în prelungire;
M 167: C 23, sub M 169; bărbat, 1,65-1,70 m,
50 ani; nu am găsit radius şi cubitus, tibia
stângă îndoită de la genunchi;
M 168: C 23, sub M 170, bărbat, 170 m, oasele
tarsiene ating zidul de la est;
M 169: schelet tăiat de zid; bărbat, 1,70 m;
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cu Dumnezeu.4 La Sibiu, spitalul a fost transformat
în „biserica săracilor”, numită impropriu după dimensiunile consistente, dar firesc în raport cu biserica de comunitate şi cu funcŃia de „capelă” în cadrul Spitalului.
AmbivalenŃa funcŃională - capelă a Spitalului unde oficiau călugării Ordinului Sf. Spirit şi
biserică-gropniŃă pentru internaŃi şi pentru cei din
exterior, cum e cazul meşterului decedat în 1574 -,
a creat la nivelul relaŃiilor intercomunitare laice şi
religioase diferenŃe, dispute, litigii în care s-a implicat puterea regală supremă.
În condiŃiile disputelor şi a autorităŃii bisericii, comunitatea a pus la dispoziŃia celor nevoiaşi
şi suferinzi o clădire din vecinătate; spaŃiile
adosate bisericii erau tradiŃional destinate îngrijitorilor, fraŃilor şi surorilor ordinului, conduşi spiritual de un magister.
Implicarea materială a comunităŃii civile,
magistrat, confreriei religioasă, ultima pusă în evidenŃă de Lidia Gross,5 s-a amplificat după Reformă. Relativa bunăstare materială din secolele XVIXVII s-a evidenŃiat în evoluŃia Spitalului care a
păstrat nucleul din jurul bisericii nefiresc de mari
pentru o „capelă de incintă”, cu subsolul mult căutat de rudele celor decedaŃi, sponsori sau doar internaŃi.
Chiar şi succintă, privită cu rezerve din lipsa unui antropolog de formaŃie, analiza resturilor
de oase umane ilustrează că decedaŃii nu sunt decât
în mic procent „cazuri sociale grave” (de exemplu
femei cu copii mici) sau cu constituŃia fizică degenerată, lăsaŃi de familie în grija comunităŃii.
FaŃă de informaŃiile cuprinse în monografia publicată în anul 2008 au apărut altele care ne
obligă la o precizare. La mijlocul secolului al
XVIII-lea vechiul Spital se măreşte spre strada
Turnului înglobând o piaŃetă şi un lot de casă. Urmele construcŃiei medievale din piatră au fost evidenŃiate prin decaparea pereŃilor actuali care lăsau
să se vadă doar urmele perioadei moderne. (Fotografia 14) Casa medievală din piatră dinspre strada
Turnului, construită odată cu „scările preoŃilor” ce
coborau din curtea bisericii parohiale, avea, după
cum s-a văzut pe pereŃii decapaŃi, parter şi etaj.
Etajarea era firească pentru perioada de început a
oraşului medieval doar dacă supraînălŃarea se dato-

M 170: C 23, sub M 172, schelet tăiat de zid,
fără analiză antropologică;
− M 171: deasupra lui M 172, C 24, copil, tăiat
de zid, fără analiză antropologică;
− M 172: C 24, bărbat, 1,80 m, 35 ani;
− M 173: C 25, tăiat de zidul de la est şi de o
groapă ulterioară, fără analiză antropologică;
− M 174: C 25, tăiat de zidul culoarului, fără
analiză antropologică;
− M 175: C 25, femeie, 40-45 ani, 1,65, fractură
la femurul drept şi tibia stângă, blocaj al genunchilor;
− M 176 - M 180: săpăturile din interiorul bisericii au afectat resturile a cinci schelete,
reînhumate în ultimii ani: patru de bărbaŃi cu
vârsta cuprinsă între 50 şi 60 de ani şi înălŃimea cuprinsă între 1,70 şi 1,80 m; femeia a
avut 1,60 m înălŃime şi a murit la aproximativ
60 de ani.
În afara acestor resturi de schelete au mai apărut:
− M 181: resturile unor oase de copil tăiate de
zidul de la nord în C 23;
− M 182: resturile unor oase de copil aflate deasupra soclului zidului de est, C 23;
− M 183: groapă unde s-au aflat un craniu şi vertebre, C 25: bărbat, 1,80 m, aproximativ 20
ani; craniul este teşit uşor lateral stânga;
− M 184: în C 25 au fost reînhumate oasele unui
bărbat de 1,75 m, aproximativ 50 ani.
Concluzii
Indiscutabil, există un nivel de înmormântare mai vechi decât spitalul amintit în 1292. Dacă
acest cimitir se leagă de prima biserică parohială
sau de comunitatea călugărilor premonstratensi
este un subiect ce poate fi încă discutat. Numărul
relativ mic al înmormântărilor şi sexul masculin al
celor decedaŃi înclină ”balanŃa adevărului” spre
comunitatea premonstratensilor, a cărei viaŃă a fost
scurtă. Ipoteza pare credibilă într-o succesiune de
evenimente care lasă, după abandonarea mănăstirii
din material perisabil, un teren liber şi consacrat
prin biserică şi morminte. De aici porneşte tradiŃia
atât de puternică a cimitirului Spitalului (cimitirul
săracilor), care va trece limitele Evului Mediu şi
catolicismului, e adevărat ca excepŃie, în interiorul
bisericii. Această tradiŃie, grefată pe interesul locuitorilor oraşului de fi înmormântaŃi în interiorul
unei biserici, a generat un aspect puŃin obişnuit, o
excepŃie de la regula spitalelor occidentale unde
salonul cu nevoiaşi este loc de aşteptare a întâlnirii

4

Potrivit cercetărilor arheologice din 2009 de la Braşov
(Biserica Sf. Martin), regulile cunoscute despre înmormântările în interiorul bisericilor au mai multe excepŃii.
Aici au fost descoperite cinci sicrie de lemn depuse în a
doua jumătate a secolului al XVIII-lea (Marcu - Izdrailă
2008, p. 264). Datările au fost comunicate la Sesiunea
NaŃională de Rapoarte Arheologice, Târgovişte, 2009.
5
Gross 2004, p. 186.
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Cocenii de porumb recuperaŃi din acelaşi
loc cu cartea tipărită în 1766 oferă, de asemenea,
suport ilustrativ reconstituirii vieŃii zilnice din azil.
Din inventarul bucătăriei din secolul al XIX-lea sau păstrat până în 2008 un oŃetar şi linguri din
lemn.
Rămâne discutabilă ipoteza identificării cu
un vârf de săgeată a piesei din fier descoperită în
interiorul bisericii (Planşa XXIX, A). Locul (interiorul bisericii) şi nivelul de depunere postmedieval
unde a fost descoperită ridică un mare semn de
întrebare asupra presupusei identificări.
În acest raport aducem în discuŃie, prin cele două fragmente de ancadramente (Planşa a
XXVIII-a), elementele decorative extrem de simple care marcau ancadramentele ferestrelor şi uşilor din Biserica Azilului. Se păstrează in situ doar
ancadramentul intrării gotice târzii dinspre nord
(Fotografia 12).

ra unui turn. Spre această concluzie, care poate fi
acceptată cu o rezervă de bun simŃ, conduce observarea unor deschideri evazate în peretele dinspre
terasa superioară. (Fotografia 3) Turnul ipotetic se
poate lega funcŃional de zidul din piatră dezvelit în
caseta 29. Dintr-o altă perspectivă, existau în Sibiul medieval case cu turnuri-locuinŃă, rezervate patricienilor, identificate până acum doar în oraşul de
sus.
Scrisoarea adresată unui internat la azil
prin intermediul unui predicator de la Săcădate
conŃine informaŃii (ce alimente a primit cel internat, cât a costat panglica trimisă) şi obişnuita morală creştinească (Anexa 1). Complexitatea vieŃii
interne a azilului care îşi păstra şi în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea funcŃia socială tradiŃională şi cea spiritual-religioasă este grăitor ilustrată
de piesele de încălŃăminte (pantoful de copil restaurat şi prezentat în prezentul volum şi un altul în
curs de restaurare), de fragmentele de cărŃi de rugăciune şi calendare.

Anexa 1
Scrisoare găsită în podul Azilului de bătrâni din Sibiu
Werther Schwager,
Wir haben ja alles in die Hände richtig bekomen: was eingekauft haben, auch geschickt: und sagen dank,
vor alles: hier schicken wir ihnen ein wenig Schmalz, schweinernes Fleisch auch Brod nehmen sie vor lieb
an: die Frau Schwegerinn soll so guth seyen, und kaufe sie 2. Ellen halb seidene gezwilgte schwartze
Bandel: die Elle 2xr:
PS Sagen sie dem Widenfelder, dass ein jeder Mensch hat seyn bescheiden Theil in deeser Welt; er soll sich
in die Gedult geben; kein Kreutz, ohne Leyd: diese unfollkommen Leben; mehr dass geglaubt werdt, in jener
Ewigkeit wird der Herr alles Reichlich vollkomen ersetzen: die thraenen werden abgewisch, dass Leyden in
Freude versetzet:bleiben sie alle gesund.
Szackadat 17....die 13 Feb:
M.... ....schany, Prediger
(Transcrierea: Monica Vlaicu)
Scrisoarea a fost găsită în podul Azilului, corpul de pe strada Turnului de către Blezu Florin în anul 2008.
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Asylum in Sibiu. Trench 33.
Fotografia 2 / Photo 2
Azilul de bătrâni din Sibiu. Caseta 6; in planul doi, amenajare din secolul al XIII-lea (vedere spre sud).
Asylum in Sibiu. Trench 6 (18th century).
Fotografia 3 / Photo 3
Azilul de bătrâni din Sibiu. Corpul dinspre strada Turnului. Camera după restaurare. În stânga, deschiderile
casei medievale.
Asylum in Sibiu. Inner side of a room after the restoration from 2008.
Fotografia 4 / Photo 4
Azilul de bătrâni din Sibiu. Caseta 3 (cercetare din 2006): fundaŃiile de vest ale azilului şi probabila baza de
stâlp; baza nervurii gotice (vedere spre vest).
Asylum in Sibiu. Trench 3.
Fotografia 5 / Photo 5
Azilul de bătrâni din Sibiu Caseta 17, vedere spre vest. Mormânt în fundaŃia sacristiei.
Asylum in Sibiu. Trench 17.
Fotografia 6 / Photo 6
Azilul de bătrâni din Sibiu. Caseta 22 vedere spre vest. În dreapta, jos, umplutura amenajării metalurgice.
Asylum in Sibiu. Trench 22.
Fotografia 7 / Photo 7
Azilul de bătrâni din Sibiu. Caseta 33, vedere spre vest. În planul îndepărtat, dreapta, urmele unui sicriu din
lemn.
Asylum in Sibiu. Trench 33.
Fotografia 8 / Photo 8
Azilul de bătrâni din Sibiu. Caseta 28, vedere spre vest.
Asylum in Sibiu. Trench 28.
Fotografia 9 / Photo 9
Azilul de bătrâni din Sibiu. Caseta 29, vedere spre est.
Asylum in Sibiu. Trench 29.
Fotografia 10 / Photo 10
Azilul de bătrâni din Sibiu. Caseta 16, înmormântări simultane (?)
Asylum in Sibiu. Trench 16.
Fotografia 11 / Photo 11
Azilul de bătrâni din Sibiu. Caseta 15, oală din secolele XII - XIII.
Asylum in Sibiu. Trench 15; Pot (12-13th century).
Fotografia 12 / Photo 12
Azilul de bătrâni din Sibiu. Accesul dinspre sud în biserică (ancadrament, mijlocul secolului al XVI-lea).
Asylum in Sibiu. The entrance from the south (16th century).
Fotografia 13 / Photo 13
Azilul de bătrâni din Sibiu. Monedă din 1705 descoperită în timpul săpăturii de coborâre a nivelului de călcare.
Asylum in Sibiu. A coin dated 1705.
Fotografia 14 / Photo 14
Azilul de bătrâni din Sibiu, 2009. Gangul de intrare dinspre strada Turnului. Structura din pietre aparŃine casei din Evul Mediu.
Asylum in Sibiu. The west entrance in the inner court of Asylum from the Turnul street.
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Planşa I. Azilul de bătrâni din Sibiu, plan general.

Planşa a II-a. Azilul de bătrâni din Sibiu. Planul săpăturilor arheologice.

185

Brukenthal. Acta Musei, IV. 1, 2009
Petre Beşliu Munteanu

Planşa a III-a
Azilul de bătrâni din Sibiu. Caseta 20, profilul
de nord.

Planşa a IV-a
Azilul de bătrâni din Sibiu. Caseta 3 (săpătură
reluată în 2007): plan şi profilul de sud.

A
B
Planşa a V-a. Azilul de bătrâni din Sibiu. A. Caseta 6 (plan şi profilul nord);
B. caseta 6 A (profilele de nord şi sud).Planşa a
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Planşa a VI-a
Azilul de bătrâni din Sibiu. Caseta 24, profilul de sud şi plan.

Planşa a VII-a
Azilul de bătrâni din Sibiu. Caseta 28, profilul est (A) şi caseta 26, plan şi profil sud (B, C).
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Planşa a VIII-a
Caseta 23, A. plan şi profilele de vest (B) şi sud (C).

Planşa a IX-a
Azilul de bătrâni din Sibiu. Caseta 29, profilul
de nord.

Planşa a X-a
Azilul de bătrâni din Sibiu. Caseta 33, plan şi
profilul de vest.
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Planşa a XI-a
Azilul de bătrâni din Sibiu. Caseta 30, profilul de est şi plan.
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Planşa a XII-a
Azilul de bătrâni din Sibiu. Caseta 32,
plan şi profilul de nord.

Planşa a XIII-a
Azilul de bătrâni din Sibiu. Caseta 23, plan.

Planşa a XIV-a
Azilul de bătrâni din Sibiu. Caseta 22, profilul de vest.
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Planşa a XV-a
Azilul de bătrâni din Sibiu. Caseta 27, profilele de nord şi est.

B

A

Planşa a XVI
Azilul de bătrâni din Sibiu. Caseta 34, profilele de est (A) şi vest (B).
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Planşa XVII-a
Azilul de bătrâni din Sibiu. Caseta 19, profilul de est.

Planşa a XVIII-a
Azilul de bătrâni din Sibiu. Caseta 15: A. plan; B. profilul de vest; C. profilul de est.
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A

B
Planşa a XIX-a
Azilul de bătrâni din Sibiu. A. Caseta 21, profil vest; B. caseta 20, plan.
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Planşa XX
Azilul de bătrâni din Sibiu. Fragmente de obiecte din ceramică şi din sticlă moderne
descoperite în caseta 22.

Planşa XXI
Azilul de bătrâni din Sibiu. Ceramica post medievală, descoperită în casetele 25-28.
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Planşa XXII
Azilul de bătrâni din Sibiu. Ceramica post medievală, casetele 23-24.

Planşa XXIII
Azilul de bătrâni din Sibiu. Ceramică medievală descoperită în C 6 şi C 6 A.

Planşa XXIV
Azilul de bătrâni din Sibiu. Ceramică medievală: 1-3. C 6 A; -0,50 - -0,60 m;
4. C 29; -0,60 - -0,70 m; 5, 6, 8. caseta 28;-1,20 m; 7. caseta 15, -1,90 m
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Planşa XXV
Azilul de bătrâni din Sibiu. Ceramică post medievală descoperită în timpul săpăturii
pentru coborârea nivelului de călcare din biserică.

2.
Planşa XXVI
Azilul de bătrâni din Sibiu. Fragmente de cahle din secolele XVI-XVII
descoperite în corpul B (1) şi corpul A (2).
1

Planşa XXVII
Azilul de bătrâni din Sibiu. Medalion benedictin, secolul al XVIII-lea.
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Planşa XXVIII
Azilul de bătrâni din Sibiu. Fragmente de ancadramente descoperite în caseta 16.

Planşa XXIX
Azilul de bătrâni din Sibiu. Piese din fier (A), os (B şi C) descoperite în săpăturile arheologice.
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Fotografia 1
Azilul de bătrâni din Sibiu.
Caseta 33, vedere spre vest.

Fotografia 2
Azilul de bătrâni din Sibiu. Caseta 6;
în planul doi, amenajare din secolul al XIII-lea
(vedere spre sud).

Fotografia 3
Azilul de bătrâni din Sibiu. Corpul dinspre strada
Turnului. Camera după restaurare.
În stânga, deschiderile casei medievale.

Fotografia 4
Azilul de bătrâni din Sibiu. Caseta 3 (cercetare din
2006): fundaŃiile de vest ale azilului şi probabila baza
de stâlp; baza nervurii gotice (vedere spre vest).
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Fotografia 5
Azilul de bătrâni din Sibiu Caseta 17, vedere
spre vest. Mormânt în fundaŃia sacristiei.

Fotografia 6
Azilul de bătrâni din Sibiu. Caseta 22 vedere
spre vest. În dreapta, jos, umplutura amenajării
metalurgice.

Fotografia 7
Azilul de bătrâni din Sibiu. Caseta 33, vedere spre
vest. În planul îndepărtat, dreapta, urmele unui sicriu din lemn

Fotografia 8
Azilul de bătrâni din Sibiu. Caseta 28,
vedere spre vest.
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Fotografia 9
Azilul de bătrâni din Sibiu. Caseta 29,
vedere spre est.

Fotografia 10
Azilul de bătrâni din Sibiu. Caseta 16,
înmormântări simultane (?)

Fotografia 11
Azilul de bătrâni din Sibiu. Caseta 15, oală din
secolele XII - XIII

Fotografia 12
Azilul de bătrâni din Sibiu. Accesul dinspre sud în
biserică (ancadrament, mijlocul secolului al XVI-lea).
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Fotografia 13
Azilul de bătrâni din Sibiu. Monedă din 1705
descoperită în timpul săpăturii de coborâre a nivelului de călcare.

Fotografia 14
Azilul de bătrâni din Sibiu, 2009. Gangul de intrare dinspre strada Turnului.
Structura din pietre aparŃine casei din Evul Mediu.
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TILES DECORATED WITH THE KNIGHT IN TOURNAMENT
IN THE KINGDOM OF HUNGARY

Ana Maria GRUIA
ana.gruia@gmail.com
Muzeul NaŃional de Istorie a Transilvaniei Cluj Napoca
Keywords: medieval archaeology, stove tiles, comparison
Abstract. Among the ranking first in the top of preferences when it comes to medieval stove tiles decorations
was certainly the so-called „knight in tournament”. The representation on tiles of a mounted knight with a
tournament lance can be found on medieval tiles from the Swiss areas, Bohemia, Austria, Hungary, and even
Moldovia. The present paper is concerned with the Hungarian representations.
Some of the images that once decorated
medieval stove tiles were much more popular than
others. Among those ranking first in the top of
preferences was certainly the so-called „knight in
tournament.”1 The representation on tiles of a
mounted knight riding towards an imaginary
opponent with a tournament lance ready to strike
can be found on medieval tiles from the Swiss
areas.2 In Bohemia, the knights hold the lances
upwards and they are sometimes accompanied by
servants and fools.3 Some tiles present the two
opponents on one single tile;4 the same scene was
discovered on tiles from the Benedictine cloister in
Altenburg, Austria.5
The motif was most popular in Hungary,
however, where high-quality tiles depicting the
knight in tournament were used in the royal palace
of Buda and then spread through the entire
kingdom and even into the neighboring areas such
as in Moldavia. On these high-quality tiles,
decorated with glazing, open-work, and tracery, a
knight in full armor holding a small shield
decorated with a rampant lion and a lance is riding
his horse under an elaborate Gothic arch. The tiles
were produced for the palace sometime in the midsecond half of the fifteenth century, presumably by
royal workshops active in the capital. According to
Imre Holl, the knight-in-tournament tiles were
produced by the so-called “workshop of knightly
stoves.” The existence of such workshops in Buda
is attested by the impressive quantity of tiles
discovered in the royal palace and the city, but they

have not been identified archaeologically and there
is no written mention of them. The coat of arms
depicted on the knight’s shield (otherwise
anonymous) and the analysis of glazing led Holl to
date the items and the workshop to the reign of
Ladislas V (the Posthumous, 1454-1457).6 Judit
Tamási, mainly quoting the archaeological dating
of tiles and stoves produced with the same molds
in Visegrád, has suggested that the workshop was
active until later, into the second half of the
fifteenth century.7 Admitting the entire second half
of the fifteenth century as time of production, the
dating of several tiles that has been established
based on Imre Holl’s strict identification of the
production interval between 1454 and 1457 must
be re-considered in order to establish a strict
chronology of the series. Some authors tend to
compromise and date the original items to around
1475.8 In the table below (Fig. 3) I present each
author’s dating, but the reader must keep in mind
that they are relative, being the subject of on-going
debate. What is certain is that the products of this
workshop made their way throughout the
Hungarian Kingdom and even beyond its borders
into neighboring Poland, Bohemia, Carinthia, and
Moldavia, being the first example of such a largescale transmission of motifs on stove tiles.
The knight-in-tournament tiles have
enjoyed special favor in the studies of
medievalists. The workshop of the knightly tiles,
the knightly stoves in Buda and their copies and
imitations have been thoroughly analyzed and
reconstructed by Imre Holl in several of his
studies.9 His research, complemented by a few

1

In Hungarian: lovagalakos.
Tamási 1995, 57-59, fig. 143-161;
3
Brych 2004, 118-122, fig. 258-269. Identical scenes
can be found in illuminations: Holl 1998, 167.
4
Richterová 1982, 55, table 6.
5
Krenn 2000, 217, cat. 19.37.
2

6

See the full discussion in Holl 1998; Rusu 2008.
Tamási 2004.
8
Rusu 2008.
9
Holl 1958; Holl, Voit 1963; Holl 1998.
7

203

Brukenthal. Acta Musei, IV. 1, 2009
Ana –Maria Gruia

focused articles10 and several other finds published
in dispersed articles and exhibition catalogues,
allow me to present a synthetic view of the matter.
Despite the lengthy discussion of their production,
dating, copying, and imitation, I will consider the
tiles with knights in tournament as a homogenous
group dated to the second half of the fifteenth
century and the sixteenth century and I will use
them here as a control sample for the group of tiles
with religious motifs, paying special attention to
their iconography and distribution. If the
geographical,
social,
and
chronological
distributions of the two groups reveal diverging
patterns, then one can conclude that the
transmission of motifs on stove tiles followed other
reasons besides sheer availability. If there are
differences, one can take the interpretation further,
trying to find arguments for the importance of
fashion, religious beliefs, and other meanings
attached to images on such objects.
In the royal palace of Buda, the knight-intournament tiles were once part of stoves that also
included tiles depicting an angel holding coats of
arms, pairs of saints flaking Gothic arches, the
griffin, the lion guarding the tree of life, and a type
of rosette. The tiles are of very high quality, with
open-work and tracery elements, with perfect
details and glazing. The semi-cylindrical tiles
depicting the knight were part of the heating
chamber on the upper part of the stove and they
were of two types: with the knight riding towards
the left and with the knight facing right. They were
probably assembled so as to suggest pairs of
opponents competing in tournament. Glazing also
varied, some tiles being completely green, other
unglazed, and yet others leaving a red-painted
knight detached in open-work against a greenglazed background. One should also note the
existence of another variant produced by the same
workshop, of knights in tournament with the lances
continuing on a neighboring tile. Such pairs of
tiles, among the few examples confirming the use
of more than one tile to compose one scene, have

also been dated around 145011 but are probably a
few decades later. Imre Holl published a graphic
reconstruction of the “knightly stoves:”12 (fig. 1)
Products of the same workshop or other
types of directly related tiles (copies and
imitations) have showed up in large numbers in
several locations in Hungary and the neighboring
regions. Precisely because of the motif’s great
popularity, which triggered numerous copies, recopies, and imitations, one faces a problem in
delimitating the group under discussion. During its
transmission, the image lost or gained elements, to
the point where it changed beyond immediate
recognition. In order to show where I have set the
limit, I will also discuss the late and indirectly
related tiles originally inspired by the most famous
product of the workshops in Buda. (fig. 2 – no.1.)
The way it was created by the royal
workshop in Buda, the exquisite motif of the
knight in tournament was composed of a mounted
knight in armor under a Gothic arch surmounted by
the architectural elements of a Gothic tracery. The
arms, armor, and horse tack are depicted in great
detail and with great accuracy, reflecting the
realities of the mid-second half of the fifteenth
century. The knight wears a great bascinet helmet
with rounded visor and skull, adorned with a tall
feather crest, a complete suite of armor with
prominent pauldrons, cubitieres with rosettes,
gauntlets, tassets, poleyns, and spurs ending in sixspike rowels. In his right hand he holds a lance
with striped shaft and a small shield decorated with
a rampant lion. His left hand rests on the saddle,
holding the reins. The high-backed saddle, fixed
with a girth, includes jambs protecting and partly
hiding the knight’s legs. The horse’s tack is just as
impressive, with a decorated bridle and reins with
an attached cloth covering the knight’s sabbatons.
Two main variants of the knight-intournament tiles were produced: a more frequent
one, showing the knight riding left (Holl type 5)
and another showing the knight turned to the right
(Holl type 5a). I will consider both as forming a
unitary group. Tiles belonging to this category
have been discovered on about 33 sites throughout
the Hungarian Kingdom. All together 38 tiles are
known at present (according to the definition of
“tile” described in the introduction), a minimum of
57 individual tiles including the cases when the
exact number of tiles discovered on one site is
available.
The motif is one of the popular ones, but
not the most popular. The two-tailed siren, for

10

Tiles with the knight in tournament have raised the
focused interest of two Romanian researchers in
particular: Daniela Marcu Istrate has published a series
of articles on the topic (2003b, 2004 Chapter VII, and
other repeated or translated versions. For the full
bibliography see Rusu 2008) trying to create and then
correct a lenghty and impractically complicated
typology of the series of tiles, strongly criticized by
Adrian Andrei Rusu (2008). Maria-Venera Rădulescu
also attempted (but failed) to throw light on the matter
(2000), while Vasile Mizgan has tried to complete the
classification and add more tiles to the group (2001).

11
12
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example, features on 80 tiles (at least 100
individual items).13 The knight is, nevertheless, one
of the images that generated the most variants,
copies, and imitations. At least fourteen different
variants can be identified among the tiles from the
Kingdom of Hungary, not counting the differences
in glazing. There were also numerous late copies
or representations inspired by the image of the
knight in tournament. Such are the tiles decorated
with hussars, mounted knights under vegetal
portals that included Turk’s heads in the foliage,14
and images of St. George that sometimes borrowed
the “looks” of the knight in tournament.
I have assembled the published data on the
tiles belonging to this group in the following table.
It only shows those tiles identified with certainty as
depicting the knight in tournament, excluding thus
all fragments only containing elements of the
Gothic arch and tracery, which also featured on
tiles with exclusively architectural decoration and
on those including pairs of saints on corbels. I have
generally preserved the dating of the
archaeologists, but they are in most cases not based
on stratigraphic data and therefore open to debate.
The numbers in the table are also indicated in the
figure captions.

Susedgrad
(Slavonia)
and
Hunedoara
(Transylvania). (fig. 5)
The imitations (copies with small
additions), can be grouped further down the line of
filiation. The tiles in Pécs and Făgăraş, both panel
tiles, present one or two rosettes added in the
background. It may well be the case that the tile in
Făgăraş, having less clear details and being slightly
cut in the upper part, was copied from the tile in
Pécs. (fig. 6)A fragment from Alba Iulia (fig. 8)
might also be related, but only the front part of the
horse and lance are visible on the preserved item.
Two other tiles have a border of dots
added, this being a typical means of correcting the
dimensions of copies made smaller than their
models due to the natural shrinkage of clay during
drying and firing. The tiles from the fortifications
in Mălăieşti and probably the fragment from
Orăştie also include supplementary details such as
a coat of arms depicting a unicorn and a Turk’s
head. The unicorn has been interpreted as probably
deriving from the composition of the owner’s coat
of arms (the Sărăcin family’s blazon being
otherwise unknown from other sources) and the
Turk as being a frequent heraldic device in the
anti-Ottoman context of the fifteenth century. A.
A. Rusu has also advanced the hypothesis that both
elements could have been dress accessories
included in the composition just because they were
considered interesting (as in the case of bronze
bells that were cast in molds that included pilgrim
badges, belt buckles, and various metal
accessories) (fig. 7)
Tile number 34, with unknown place of
discovery but kept in the collection of the National
History Museum of Transylvania in Cluj-Napoca,
is another imitation of the Buda original, changing
the depiction from the knight’s shield and its
shape. What was originally an asymmetrical shield
with a rampant lion became a round shield
decorated with a star with eight (?) rays (fig. 8).
A distant copy of the original is another
unglazed tile from the Saxon settlement of Cristian
in Transylvania, which has an added a double
border and displays fade-out details. The
representation is schematic and it was probably
created in a local workshop: (fig. 9)
The tiles in Nova Ves, decorated either in
open-work or flat relief, could be distant
“relatives” of the model in Buda or very bad
imitations created from it. All the items are
drowned in a very thick green to brown glaze.
They are the products of a provincial, local
workshop, the archaeological traces of which have
been excavated in this town belonging to the
bishop of Zagreb (fig. 10).

Groups of directly-related tiles
Several sub-groups of directly-related tiles
can be distinguished, although more thorough
considerations on copying cannot be made without
the close analysis of the dimensions and details of
the tiles involved.
The original products of the Buda
workshop, that were also found in places such as
Ozora, Bratislava, Ružica, Čakovec, and others
listed by Imre Holl.15 They are all semi-circular
tiles decorated in openwork and tracery, nicely cut
and glazed. The sites indicate that the most highquality pieces of the series were used in the
residences of the king or his high dignitaries. Such
tiles could have been the object of royal gifts.
Their original prestige contributed undoubtedly to
a high degree to their fashionable and popular
character (fig. 4).
Green-glazed panel tiles copied after the
model in Buda have been found in the castles of

13

Gruia 2007. Three more tiles have been discovered or
published since, one in Cluj (A. A. Rusu, personal
communication, 6.19.2007 ) and two types in Diósgyır
(Boldizsár, Kocsis, Sabján 2007, 12, fig. 6, 50, fig. 49,
70-71, plates VI, VII, 74, plate X).
14
Marcu Istrate 2006. More variants in the bibliography
are indicated in note 10.
15
Holl 1998, 178.
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From a chronological point of view, the
latest products of the group are the tiles from the
Szekler region in Transylvania. They are
provincial imitations of the higher class products,
used in the first half of the sixteenth century in the
interiors of the manor houses in the Szekler region,
from Lăzarea, Şiclod, and Sâncrăieni. The tiles
have similar dimensions and they were probably
produced with the same molds, with slight
alterations. The tiles in Lăzarea are of the better
quality among the group, with clearer details and
green glaze. On the tiles from this series, a bird is
depicted on the knight’s shield, unlike on the tiles
from Buda that have a rampant lion in the same
place. The bird could have been taken from the
Corvin coat of arms. Tiles from this series bear the
date 1515. Copies made from the first series have
preserved the inscription with the date, so the year
is only a post quem dating element. Three subgroups can be distinguished, consisting of directly
related tiles from Lăzarea, and Sâncrăieni (having
the arch decorated with spirals), a tile from Şiclod
that does not have the two semicircular arches
above the arcade, and the tiles from Sâncrăieni and
Sânsimion (adding a series of dots around the
knight and his horse and instead of the two arches):
(fig. 11; fig. 12; fig. 13)
Tiles depicting the knight turned to the
right are much rarer finds, but their transmission
can also be traced and the existence of missing
links can be argued for. The original of this variant
was also produced in Buda, having the same highquality details and careful open-work decoration
and green glaze as the variant with the knight
turned to the left. A tile fragment discovered as
stray find in Transylvania, at Cristian, seems to be
from a copy replicating the motif on an unglazed
panel tile. Later imitations have been found in
Sâncrăieni and an unknown location in
Transylvania (the tile being preserved in the
collection of the Museum in Sfântu Gheorghe). On
these tiles the Gothic arch is strongly modified and
simplified, and an inscription is added under the
horse, probably indicating the year 1511. Other
two directly related fragments, kept in the
museums in Sighişoara and Cluj-Napoca, are also
later imitations since they adapt the arch, adding
vegetal elements, and place the motif under a
semicircular line, with decorative elements in the
upper corners. The composition is typical of the
Renaissance representations on tiles, and thus the
unglazed fragments can be dated to the sixteenth
century. (fig. 14)

Contexts of discovery and distribution
patterns
Turning back to the tiles considered as a
group, the various distribution patterns can be
discussed from several perspectives. As for the
social distribution of the motif, it is a good
illustrative example of the vertical social
transmission of images on tiles. The motif seems ot
have been created and used first in Buda, in the
royal palace. It was then used in other royal castles
and those belonging to a number of the kingdom’s
magnates. Originals might have been offered to
them as royal gifts or royal permission might have
been granted for the creation of copies; lesser
noble families also acquired it through similar
means. The members of the Romanian local nobles
of the Sărăcin family, for example, who owned the
fortification in Mălăieşti, were among the familiars
of John Hunyadi, who, in his turn, received the tile
(or its model) from the king for his castle in
Hunedoara. The copies closest to the originals in
Buda have been discovered in palaces and castles.
In 16 cases the tiles featured in castles or
fortifications, as would best fit such a knightly
representation, but it also ended up, through
imitation, in manor houses (in Transylvania) and
urban contexts (in Hungary). It is also noteworthy
that the only religious context of discovery is a
Pauline monastery (in Piliszentlélek). A different
type of knight in tournament, represented in a
medallion, has been excavated in another Pauline
monastery, Nagyvázsony, which will be discussed
below. One cannot say that this association a
distribution pattern, since the number of cases is
very small, but it is interesting that a tile motif
made in and promoted from Buda would be found
in monasteries belonging to the Pauline monks, the
only Hungarian medieval religious order. In four
cases, tiles depicting the knight in tournament have
been discovered in palaces and residences of
bishops in Central Hungary and Slavonia. These
cannot be considered religious contexts of
discovery, but they can rather be grouped together
with palaces and castles owned by other highranking dignitaries of the kingdom.
In summary in 24 cases out of 38 the tiles
can be related to royal or noble residences
(palaces, castles, manor houses) and fortifications,
in 4 cases to urban contexts (including inside an
urban fortification), and in 1 case to a Pauline
monastery. In 9 cases the exact context of
discovery remains unknown. It is noteworthy that
none of the tiles have been discovered in market
towns or villages, just as none have been unearthed
in a tile workshop. On the contrary, most of the
distant imitations of the knight-in-tournament tiles,
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especially flourishing in Transylvania,16 have been
used precisely in middle and lower status social
contexts, in cities, towns, market towns, and then
villages (fig. 15).
Geographically, most tiles are from
Transylvania (17) and almost as many are from
Central Hungary (12). Others are from Slavonia (8)
and just one comes from Northern Hungary. It
seems that in present-day Slovakia, the knight in
tournament tiles did not enjoy favor, the only
known context of use being in the royal castle in
Bratislava, which is in fact part of northwestern
Hungary close to Vienna. In Slavonia and
Transylvania copies were certainly made in local
workshops, such as the one in Nova Ves or others
in the Szekler region. None of the pottery
workshops identified so far from the latter region,
from Cristuru Secuiesc, for example, have turned
out to contain such pieces. If the first directly
related tiles, original products or first-hand copies
of the tiles in Buda were donated by the king to his
magnates, the later and less luxurious examples
were certainly produced locally. In the absence of
written records, one does not know the exact
mechanisms of transmission in the case of the first
tiles. Did the royal workshops produce more
originals with the same mold? Did masters move
and receive permission to work for other projects?
Were tiles and molds transported or just drawings?
The issue remains unsettled, since the mere
archaeological evidence of directly related tiles in
different
locations
cannot
clarify
that.
Chronologically, a pattern of vertical social
transmission seems to be supported by dating. The
first copies have all been dated close to the time
when the originals were produced (ca. 1475).
Considering the fact that the dating of the originals
and of the entire group is still under debate, one
can only note that some Transylvanian variants are
later in the series. Only in this province does one
find tiles decorated with the knight in tournament
created in the first half of the sixteenth century.
They usually have added dates (1511 and 1515),
although they could have been re-copied, thus the
years inscribed on them can only be taken as being
post quem dating indicators. It also shows a pattern
that tiles probably no longer visible in Buda, since
they must have been replaced with more
fashionable tiles, were still imitated in the eastern
end of the province from other distant copies of the
originals.

In some places, more variants of the
knight-in-tournament tiles have been discovered
and were probably used together. This is the case
of Buda (the knight to the right, to the left, and the
related motif of the pair of knights in tournament),
Nova Ves (where the knight turned to the left is
done both in open-work and on relief panel tiles),
Cristian (the knight turned to the left with and
without added borders), and Sâncrăieni (where a
collection of three variants of the motif was
gathered in the first half of the sixteenth century,
some depicting the rider to the right and some the
rider to the left, under an arch decorated with
spirals or with added dots). Despite the fact that
tiles no. 34 and 37, together with smaller fragments
from identical tiles, are preserved in the collection
of the National History Museum of Transylvania,
from Cluj-Napoca, without a known context of
discovery
they
are
technically
and
iconographically very similar. One can presume
that they were presumably used together and all
discovered on the same site. These cases indicate a
certain intention to assemble stoves with chivalric
iconography, and probably the combination of tiles
in such a manner as to suggest the confrontation
between two knights. It is also interesting to note
that the greatest number of variants come from the
manor house of a lesser noble family in
Transylvania, pointing towards a late and
pretentious display of chivalry by the time when it
was more a fashion than a social and military
reality. It might also have been a reflection of this
tradition among Szeklers military leaders (in
Hunarian, lófık) and lesser nobles who wanted to
imitate important dignitaries.
Indirectly related tiles decorated with
the image of the knight in tournament and
similar tiles outside Hungary
Another group of tiles that depicted the
knight in tournament, facing either left or right but
inscribed in a medallion and lacking the upper
architectural tracery, was popular in the Swiss
area.17 An indirectly related tile was found in the
Pauline monastery of Nagyvázsony.18 The
unglazed piece is dated to the end of the fifteenth
century and it was paired with another round flat
tile decorated with the Pelican in her Piety (cat.
69). (fig. 16)
The Swiss and the Hungarian tiles
depicting the knight in a medallion, due to their
differences in size and decoration (the tile in

16

17

Or just better researched. Some examples will be
discussed later in this article, and more can be found in
the bibliographic references indicated in note 10.

Tamási 1995, 57-59, 132-134, figs. 143-157.
Tamási 1995, 59, 137, fig.158; Holl 1983, 215, 216,
fig. 29, 217.
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Nagyvázsony has a dotted background added), are
indirectly related, having a missing earlier model
as connection.19
As for the later tiles related to the Buda
type of knight in tournament, one can find, as
previously mentioned, an endless line of distant
and indirectly related tiles, adding and changing
elements to the point where they loose all
resemblance to the original. Such later imitations,
which I did not include in the group analyzed,
come from the fortification in Bajcsa-Vár20 (dated
1558 by the inscription) or from the Carthusian
monastery in Klaštorisko21 (in Northern Hungary,
dated before 1543) (fig. 17; fig. 18).
The latest in the long series of copies seem
to be those produced in the Szekler region of
Transylvania. In Cristuru Secuiesc,22 a medieval
market-town two tiles of the type have been
discovered, one bearing the date 1573 and the
initials of the potter (LF), and another in Lăzarea,23
probably from the adjacent buildings of the manor
house owned by the Lázár family (fig. 19; fig. 20).
More direct imitations of the Buda tiles
have been discovered in Moldavia, at Suceava (in
the princely fortification, the princely court, the
princely inn, and the yard of St. Nicholas’ Church),
the fortification in Hotin, and the boyar residences
in Spătăreşti,24 Arbore, Bălineşti, and PărhăuŃi.25
This group of tiles depicts the rider either turned to
the right or to the left, they maintain the Gothic
tracery and the arch, but they add two characters in
the lateral niches, elements probably inspired by
the other productions of the knight in tournament
tile workshop from Buda such as the pairs of saints
on corbels (fig. 21).
It seems probable that the image reached
Moldavia through Transylvania, but the tiles from
the Szekler region showing the knight turned to the
right are all later, dated to the first half of the
sixteenth century. Some specialists believe that the
tiles in both the Szekler region and Moldavia copy
an intermediate model, maybe produced in BistriŃa,
an important commercial point between the two

areas. BistriŃa is a likely guess for the location for
the missing link since the Szekler tiles depict the
Corvin coat of arms on the knight’s shield and
BistriŃa was in the possession of John Hunyadi in
the middle of the fifteenth century.26 The governor
of Hungary was granted the city and its estates in
1453 and it became one of his most important
estates, since he held the title of count of BistriŃa.
The issue of motif transmission on tiles from
Transylvania to Moldavia is debated, since most
Moldavian archaeologists tend to date their finds
earlier than those from Transylvania. In some cases
the issue has been settled. Motifs such as the twotailed siren27 and the angel bearing coats of arms28
probably could not have reached Moldavia through
Poland because no such tiles have been discovered
there. Transylvania therefore remains the most
probable intermediary in the transmission of
several motifs on tiles towards the state of Stephen
the Great.
Two tiles depicting tournament scenes,
very different from those belonging to the group
here, have been discovered in BistriŃa. One shows
a knight turned to the right, in full armor and
holding a lance, but there is no architectural
element. Instead, the background decoration
consists of lines that suggest wings or flames
behind the knight and grass in the foreground.
There are other significant differences as well;
there is no shield, the horse is not galloping, etc29
(fig. 22)
The other tile fragment from BistriŃa is
interesting because that it depicts a more detailed
tournament scene, with the knight galloping
toward the left observed by two figures depicted as
busts at the windows of a rear building.30 The
reconstruction drawing is based on a directly
related tile from Suceava, in Moldavia.31 The case
is relevant for the transmission of motifs from
Transylvania to the neighboring medieval state, but
it is not helpful for the present discussion of the
knight in tournament since the motif is
iconographically very different; the Gothic arch is
replaced by a two-window building and a circular
tower(?), the knight wears a different type of
helmet, and the horse’s front feet are in a different
position. The two tiles from BistriŃa, despite
depicting knights in tournament, are not related to
those that spread from Buda. The only connection

19

Tamási 1995, 59.
Bajcsa-Vár 2002, 123, cat. 46-47.
21
Egyház-Jurovská 1993, cat. 238, fig. 39.
22
First tile: Marcu Istrate 2004, 202, 377, fig. B1;
Benkõ, Ughy 1984, p. 59-60, plate 27. Second tile:
Marcu Istrate 2004, 203, 377, fig. B3; Benkõ, Ughy
1984, 61, fig. 29.
23
Marcu Istrate 2004, 239; Marcu Istrate 2003, 120, fig.
7; Molnar 1978; Kémenes 2005, 147, cat. 65, plate 26,
fig. 3.
24
Rădulescu 2000, fig. 2.a.
25
Batariuc 1999, 118-119, 246, fig. 49. 1-2, 247, fig.
50.5-6.
20

26

Kémenes 2006.
Gruia 2007.
28
Rusu, C. 1995-6.
29
Mizgan 2001, 136, fig. 5.
30
Mizgan 2001, 135, fig. 4.
31
Mizgan 2001, 139, fig. 8b; Batariuc 1999, 250, fig.
53.4.
27
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is thematic, all representations appealing to the
same knightly culture and fashion (fig. 23).

manor houses and the towns of the distant parts of
the provinces almost completely stripped of its
carefully rendered details. It is interesting to note
how a motif appeared, flourished, and was
transformed beyond recognition in an interval of
ca. 65 years (accepting the creation of the originals
around 1475 and taking into consideration the tiles
with riders dated by inscriptions around the middle
of the sixteenth century). The fourteen different
variants of the motif tentatively identified here, not
considering the differences in glazing, need further
refinement that is only possible through the close
inspection of all the items. A typology, which has
posed so many problems to those approaching it, is
made more difficult by the fragmentary
preservation of some tiles, but especially by their
uneven state of publication. In the attempt to
obtain tighter dating for the items, one should take
into consideration the spread and dating of the
other products of the “workshops of the knightly
stoves” in Buda.
Besides reflecting the countless ways in
which a motif could be copied, imitated, adapted,
and eventually completely transformed, the
analysis of this group of stove tiles illustrates a
clear case of the top-down social transmission of a
visual representation. Created for the kingly
interiors, tiles belonging to this group were also
used by the higher and lesser nobles, but they also
featured sometimes in monasteries and even cities.
The quality of their copies and imitations also
decreased along with the transmission of the motif,
with the carefully cut open-work details and
glazing being abandoned. This reflects both the
element of prestige, the need to emulate higher
social examples, and the diffusion of knightly
culture that also permeated Hungarian society from
top to bottom, reaching provincial, diluted, and
hybrid forms in the sixteenth century.

Conclusions
An over-view of the group of tiles
decorated with the knight in tournament allows the
formulation of several general conclusions on their
production, transmission, and use. In terms of their
production, sometimes the tiles were created using
several individual molds, some containing
secondary motifs (such as the shield, the unicorn,
and the Turk’s head). One does not know the exact
means of transmission of the originals and close
copies, but it can be affirmed that the later
imitations enjoyed favor among provincial
workshops in Slavonia and Transylvania. In Nova
Ves and in the Szekler region of Transylvania, for
example, the motif inspired numerous imitations,
local potters virtually “playing” with the visual
elements, combining and modifying them freely. In
terms of copying, the original open-work tiles from
Buda were transformed into panel tiles with relief
decoration. Other differences in quality have been
obtained through the presence or absence of
glazing. The imitations change or add several
elements of the original motif. Such modifications
are usually applied to the decoration of the knight’s
shield (originally depicting a rampant lion, but
later on depicting a star or a bird), or they refer to
added borders with dots, rosettes and inscriptions
of dates. The number of Gothic arcades decorating
the arch can be reduced, redrawn or even
completely eliminated (as on one of the variants
from Nova Ves), and the arch can be decorated
with Gothic fleurons, decorative dots or spirals.
This group of tiles well illustrates the transmission,
diffusion, and transformation of motifs on stove
tiles in Hungary and beyond it. Half a century after
its first creation for the context of aulic interiors in
Buda, the knight in tournament on tiles reached the
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1. Buda32

royal
palace

2. Buda33

royal
palace

3. Pécs34

bishop
’s
palace
castle

Hungary

4. Tata35
5. Esztergom36
6. Csesznek37

town
suburb
castle

7. Vác38
8. Sopron39

town
town

9. Bátmonostor40

palace

10. Eger41

bishop
’s
palace
castle

11. Ozora42

Northern
Hungary

12.
Piliszentlélek43
13. Bratislava44

Paulin
e
monast
ery
royal
castle

Owner

Directly
Related
Tiles

Number of
Tiles and
Glazing

Observations

ca. 1475

2;
11, 13,
17, 20

green
glaze/
green glaze
+ red paint/
unglazed

ca. 1475

1;
27

green glaze

1473-1505

26, 38

2 tiles

knight to the
left;
openwork,
tracery;
local
workshop
knight to the
right;
openwork,
tracery;
local
workshop
panel tile,
added rosette

Dating

Status
of the
Site

Province

Find Place

Sigismund
Ernest
Csáktornya
king

palatine László
Garai

László B. Töttös
Obermundschne
k
knight to the
right?
Hédervári family

end of the
15th c.

king

1, 13,
17, 20

4 tiles

1, 11,
17, 20

32

Holl 1958, 252, 258, fig. 80; Holl, Voit 1963, 21, 65, fig. 15; A középkori Buda 1984, 26-27.
Holl 1958, 259, fig. 81.
34
Holl 1958, 269, 270, fig. 96.1-2; Holl 1995, 271, fig. 12.3; Holl 1998, 178.
35
Holl 1998, 178.
36
Holl 1998, 178.
37
Holl 1998, 178.
38
Holl 1998, 178.
39
Holl 1998, 178.
40
Holl 1998, 178.
41
Holl 1998, 178.
42
Holl 1998, 178; Tamási 2004, 521, 522, fig. 8.
43
Holl 1998, 178.
44
Holl 1998, 178; Polla 1979, 149, fig. 80.5.
33
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14. Nova Ves45

15. Nova Ves46

Transylvania

Slavonia

16. Susedgrad47
17. Ružica48

bishop
’s
residen
ce
bishop
’s
residen
ce
fortific
ation
castle

Bishop of Zagreb

1466-1500

15

2 tiles,
green glaze

panel tile;
local
workshop

Bishop of Zagreb

1466-1500

14

openwork;
local
workshop

end of the
15th c.
second half
of the 15th c.

22

5 tiles;
green
glaze/
brown
glaze
green glaze

Nikola and
Lovro of Ilok
Čupor fam. until
1493

1, 11,
13, 20

green glaze

18. Moslavina49

fortific
ation

19. Svetina50

noble
residen
ce

Cilli family

20. Čakovec51

castle

Cilli family

21.?
(kept in
Bjelovar)52

?

22. Hunedoara53

castle

23. Şiclod54

?

24. Mălăieşti55

fortific
ation

Sărăcin family
(Romanian cnez)

end of the
15th c.

25

4-5 tiles,
unglazed

25. Orăştie56

Saxon
community

end of the
15th c.

24

unglazed

26.Făgăraş57

urban
fortific
ation
castle

3, 38

27.Cristian58

?

end of the
15th c.
end of the
15th c.

white paint

1, 11,
13, 17

governor John
Hunyadi

soon after
1475
1515

45

16

openwork,
tracery
openwork?

openwork,
tracery

green glaze

29, 30,
31, 33

2

panel tile

unglazed

panel tile
panel tile,
added date
1515
panel tile,
added button
border, coat
of arms with
unicorn,
Turk’s head
panel tile,
added button
border
panel tile,
added rosette
knight to the
right;
panel tile

Mašic 2002, cat. 21, 22.
Mašic 2002, cat. 4, 29, 30, 31, 32.
47
Stahuljak, Klobučar 1958, 209, 210, fig. 2.
48
Radić, Bojčić 2004, 255, cat. 536.
49
Bobovec 2003, 165, 173, fig. T.3.5
50
Holl 1998, 178.
51
Holl 1998, 178, fig. 38.1; Vidović 1994.
52
Stahuljak, Klobučar 1958.
53
Marcu Istrate 2004, 237; Balogh 1943, fig. 37; Möller 1913, 87, fig. 55; Balogh 1966, 203, fig. 652; Vătăşianu 1959,
754-55, fig. 721; Rusu, Eskenasy, 1981, 114-115
54
Holl 1958, 273, fig. 98; Marcu Istrate 2004, 273; Benkõ, Ughy 1984, 59, plate 26.
55
Rusu, Eskenasy 1981; Marcu Istrate 2004, 242, 435, fig A1; Rusu 2008.
56
Marcu Istrate 2004, 249, 444, fig 1.
57
Marcu Istrate 2004, 219, 400, fig.50.
58
Marcu Istrate 2004, 202, 377 fig. A1; Roşca 2006, 81, cat. 17, 216.
46
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28.Cristian59

?

29.Lăzarea60

castle

Lázár family

30.Sâncrăieni61

manor
house

Andrássy family

31.Sâncrăieni62

manor
house

32.Sâncrăieni63

manor
house

33.Sânsimion64

?

first half of
the 16th c.

34.?65

?

35.? (Szekler
region?)66

?

end 15th c.
beg. of the
16th c.
beg. of the
16th c.

end of the
15th c.
beg. of the
16th c.

unglazed
30;
23, 31,
33

min.2 tiles,
unglazed/
green glaze

first half of
the 16th c.

29;
23, 31,
33

min.3 tiles,
unglazed

Andrássy family

first half of
the 16th c.

min.1 tile,
unglazed

Andrássy family

first half of
the 16th c.

33;
29, 30,
23
35

31;
29, 30,
23
36, 37

unglazed

min. 2 tiles,
unglazed

Marcu Istrate 2004, 202, 356, fig. C2; Roşca 2006, 81, cat. 18, 216-217.
Kémenes 2005, 146, cat. 60, plate 20, fig. 1-2.
61
Kémenes 2005, 111, cat. 8, plate 21-22.
62
Kémenes 2005, 111, cat. 9, plate 23.
63
Kémenes 2005, 111, cat. 10, plate 25, fig. 1.
64
Kémenes 2005, 119, cat. 4, plate 24.
65
Marcu Istrate 2004, 197, 371, fig. 33.18; Matthias Corvinus 2008, 42, fig. 9.
66
Marcu Istrate 2004, 267, 472, fig B4.
67
Marcu Istrate 2004, 272, 476, fig. B4.
68
Marcu Istrate 2004, 197, 371, fig. 19; Mizgan 2001, 138, fig. 7b.
69
Rusu 2008, fig. 6b; Marcu Istrate 2004, 178, 344, fig. B1; A. A. Rusu 1996, 129.
60
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green glaze

panel tile,
added year
1515, dots
panel tile,
star on shield

knight to the
right;
panel tile,
added year
1511?
36.? (Saxon
16th c.
37;
unglazed
knight to the
region?)67
34
right;
panel tile
37. ?68
36;
unglazed
knight to the
34
right;
panel tile
38. Alba Iulia69
?
end of the
3, 26
unglazed
knight to the
15th c.
left;
panel tile
Fig. 3: Stove tiles decorated with the knight in tournament from the Kingdom of Hungary
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32

unglazed

panel tile,
added border
panel tile,
added year
1515,
decorative
arch
panel tile,
added year
1515,
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arch
panel tile,
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panel tile
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Fig. 1. Graphic reconstruction of the “knightly stove” from Buda palace (ca. 1475).

Fig. 2. Semi-cylindrical tiles decorated with the knight in tournament (Buda, ca. 1475) – no. 1.

Buda (no. 1)

Bratislava (no. 13)

Ozora (no. 11)
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Ružica (no. 17)
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Čakovec (no. 20)
Fig. 4. Tiles and tile fragments depicting the knight in tournament -- original products.

Susedgrad (no. 16)

Hunedoara (no. 22)

Fig. 5. Tiles and tile fragments depicting the knight in tournament -- copies.

Pécs (no. 3)

Făgăraş (no. 26)

Fig. 6. Tiles and tile fragments depicting the knight in tournament -- imitations with an added rosette.

Fig. 7. Tile fragment from Alba Iulia, probably related to the previous group – no. 38.
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Mălăieşti (no. 24)

Orăştie (no. 25)

Fig. 8. Tiles and tile fragments depicting the knight in tournament -- imitations with added borders.

Fig. 9. Tile fragment depicting the knight in tournament -- imitation with a changed shield from an unknown
location in Transylvania – no. 34.

Fig. 10. Tile depicting the knight in tournament – imitation from Cristian – no. 28.

Fig. 11. Tiles depicting the knight in tournament – imitations from Nova Ves – no. 14 and 15.
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Fig. 12. Tiles and tile fragments depicting the knight in tournament – imitations from Lăzarea (no. 29) and
Sâncrăieni (no. 30).

Fig. 13. Tile depicting the knight in tournament – imitation from Şiclod (cat. 23).

Fig. 14. Tiles depicting the knight in tournament – imitations from Sâncrăieni (no. 31) and Sânsimion (no.
33).

Buda (no. 2)

Cristian (no. 27)
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Sâncrăieni (no. 32) Unknown location in Transylvania (no. 35)

Unknown locations in Transylvania (no. 36 and 37)
Fig. 15. Tiles and tile fragments depicting the knight in tournament turned to the right.

urban contexts
11%
royal/noble
residences and

religious contexts

fortifications

3%

62%
unknown
24%

Fig. 16. Social distribution of tiles with the knight in tournament in the Kingdom of Hungary.

219

Brukenthal. Acta Musei, IV. 1, 2009
Ana –Maria Gruia

Fig. 17. Knight in tournament in medallions on tiles from Hallwil and Nagyvázsony.

Fig. 18. Tiles with rider and added date (1558) from Bajcsa-Vár.

Fig. 19. Tile with a knight in tournament from Klaštorisko.

Fig. 20. Stove tiles from Cristuru Secuiesc depicting riders.
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Fig. 21. Graphic reconstruction of a tile with rider from Lăzarea.

Fig. 22. Tile with the knight in tournament from
Spătăreşti in Moldavia.

Fig. 23. Tile from BistriŃa depicting a knight
with wings (?)

BistriŃa

Suceava

Fig. 24. Directly-related tiles depicting a tournament scene
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COIFURI ŞI CĂŞTI MEDIEVALE - SECOLELE XIV-XVI –
REFLECTATE ÎN PICTURA DE PANOU DIN SUDUL TRANSILVANIEI

Anca NIłOI
anca.nitoi@brukenthalmuseum.ro
Muzeul NaŃional Brukenthal Sibiu
Keywords: military equipment, head protection, Middle Ages, Transylvania, museum collections, panel
paintings
Abstract: The paper below is trying to analyze several medieval helmets and casque pertaining to two of the
most important museums from Romania and the biggest ones from Transylvania. The analysis of these items
compared to the iconography of the medieval panel paintings from this area revealed several aspects
regarding the types of head protection used in the Central Europe.
Capul reprezintă cea mai sensibilă şi dificil
de protejat parte a corpului uman. În paralel cu
evoluŃia armurii în perioada medievală s-a
dezvoltat şi protecŃia capului, din tipurile iniŃiale
rezultând ulterior tipuri mai evoluate, mai
complexe astfel încât eficienŃa să fie una maximă.
Deosebirea dintre cele două piese de protejare a
capului cască şi coif constă în diferenŃa de formă,
astfel căştile fiind piese cu o calotă rotunjită, în
timp ce coifurile aveau calota alungită cu vârf
ascuŃit1.
Una din cele mai importante îmbunătăŃiri
aduse acestor piese a reprezentat-o viziera. Ca
apărătoare a feŃei aceasta era de două feluri: fixă şi
mobilă. Vizierei cu vizori, îi sunt adăugate alte
părŃi de protecŃie al feŃei: apărătoare de nas,
ventilator, sub-bărbie, gulerul cămăşii.
Cele mai simple şi mai des utilizate căşti
folosite de majoritatea soldaŃilor sunt calotele
simple care însă reprezintă un mod primar de
protejare a capului. Tot un tip simplu de cască sunt
pălăriile de fier care reprezintă de fapt cel mai
frecvent tip de apărătoare a capului ce apare în
majoritatea reprezentărilor grafice ale perioadei
medievale. Utilizat cu precădere în secolele XIVXVI, aceste căşti au vârful calotei ascuŃit sau
rotunjit, cu boruri drepte sau răsfrânte, având
uneori la înălŃimea ochilor două deschizători.
Odată cu creşterea importanŃei cavaleriei uşoare şi
mai apoi a trupelor de mercenari infanterişti,
popularitatea acesteia creşte într-un mod uluitor2.
Tocmai această folosire pe scară foarte largă face
ca varietatea formelor să fie extrem de mare, aşa

cum se poate observa cu uşurinŃă în reprezentările
iconografice.
Celălalt tip de cască frecvent întâlnită este
celata compusă în cele mai multe cazuri dintr-o
calotă semisferică cu creastă scurtă, o prelungire cu
o apărătoare de ceafă , simplă sau cu o lamă
articulată ce permit mişcarea capului. Celata
începe să se generalizeze odată cu secolul al XVlea cu precădere în mediul german şi francez, fiind
întâlnită şi în mediul boemian3. Acest tip de cască
apare în trei variante: fără vizieră, cu vizieră fixă şi
cea denumită în literatura de specialitate franceză a
vue coupee4. Aceasta din urmă reprezintă modelul
cel mai des utilizat începând cu a doua jumătate a
secolului al XV-lea5, datorită sistemului foarte
practic de protecŃie a ochilor fără necesitatea unei
viziere mobile, uşor distructibile, şi a apărătorii de
ceafă articulată care permitea executarea unor
mişcări normale celui care o purta. Acest tip de
cască, deşi extrem de popular în Europa centrală
este destul de puŃin întâlnit în mediul
transilvănean, lipsind cu desăvârşire din
reprezentările grafice.
Bacinetul este un tip de coif folosit mai
ales în Europa occidentală, fiind folosit pentru o
apărare completă a feŃei combatantului. Are o
formă ascuŃită, asemeni unui bot de animal.
Această proeminenŃă este perforată de găuri care
permitea respiraŃia şi are două deschizători în
dreptul ochilor şi, uneori şi una în dreptul gurii
pentru a o respiraŃie cât mai bună. Bărbia şi gâtul
sunt protejate de un manşon care Ńine loc de guler,
şi care se prelungeşte cu apărătoarea de ceafă până
3

Ibidem, p. 41.
Vlădescu 1969-1970, p. 125.
5
Michalak et alii2008, pp. 199 – 201.

1

4

Vlădescu et alii1973, p. 29.
2
Wagner et alii2000, p. 39.
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la linia umerilor. Cele mai bune astfel de
exemplare erau produse la Milano6.

noi, la o mai bună cunoaşterea a culturii
materiale a Transilvaniei evului mediu târziu.
Catalogul ce urmează urmăreşte o serie
de criterii ca :

Un produs al evului mediu târziu ce s-a
întâlnit pe întreg teritoriul european din Anglia
şi până în estul continentului este casca armet.
Ea s-a dezvoltat din formele iniŃiale ale
bacinetului, cel mai probabil termenul de
armet provenind din italiană denumire
menŃionată pentru prima dată într-un
document din 14107. IniŃial, piesele italieneşti
de la începutul secolului al XV-lea aveau
viziera fixă adăugată la calotă, protecŃia
bărbiei fiind singura parte mobilă a căştii8.
Ulterior, odată cu a doua jumătate a secolului
al XV-lea căştile armet sunt compuse dintr-o
calotă ce poseda în multe situaŃii o creastă
transversală şi două părŃi mobile, viziera şi
protecŃia părŃii inferioare a feŃei. ÎncetăŃenirea
armetului ca protecŃie de bază, alături de coiful
închis, pentru perioada secolului al XVI s-a
observat şi pentru teritoriile central europene9,
cu toate că în Germania acest tip de protecŃie a
capului nu a fost foarte răspândit, producerea
lui pe scară largă fiind relativ limitată. Ultimul
tip de armet, cu două părŃi mobile se întâlneşte
în majoritatea colecŃiilor din Transilvania fiind
încadrate cronologic la sfârşitul secolului al
XV-lea şi pe întreg parcursul secolului al XVIlea.
Analiza pieselor din colecŃiile muzeelor
transilvănene, ne determină să afirmăm că
alături de celata, armet-ul reprezintă tipul
celmai frecvent utilizate în acest spaŃiu.
ColecŃiile Muzeului NaŃional Brukenthal din
Sibiu şi al Muzeului NaŃional de Istorie a
Transilvaniei din Cluj Napoca10 adăpostesc o
serie de piese deosebit de valoroase şi a căror
punere în circuitul ştiinŃific demonstrează
diversitatea modalităŃilor de protejarea ca
capului în spaŃiul transilvan. Analiza lor în
rândurile următoare pe baze comparative, cu
reprezentări din arta figurativă respectiv cu
pictura altarelor poliptice va contribui, sperăm

A.
B.
C.
D.

E.

F.
G.
H.
I.

tipul de cască sau coif;
subtip
dimensiuni: L , l, h, d
apartenenŃa la colecŃie - se va avea în
vedere numărul de inventar din colecŃia
din care face parte
descriere E 1. descriere piesă muzeu
E2 descriere piesă din pictura de
panou
datare
analogie în altarul poliptic –unde se află
reprezentată arma respectivă
scenă
datare altar, observaŃii – se va urmări dacă
pentru aceste altare poliptice se poate
spune cu exactitate şcoala şi locul în care
au fost realizate

Catalogul pieselor
1. a. cască (planşa 2)
b. calotă cu creastă scurtă
c. diametru maxim 20 cm, înălŃimea 27 cm
d. ColecŃia Muzeului NaŃional Brukenthal Sibiu,
Nr. inventar: M 3660, Nr. vechi: 9806
e. Piesa este compusă dintr-o calotă ce protejează
capul şi partea superioară a cefei. După cum se
poate observa, piesa nu este întreagă, lipsindu-i o
parte ce proteja bărbia şi partea inferioară a feŃei.
Urmând circumferinŃa se observă o întăritură ce se
prezintă asemeni unei creste. Asemenea piese sunt
specifice perioadei evului mediu matur, fiind
întâlnite cu precădere în spaŃiul Europei centrale şi
de sud est11.
f. secolele al XIV- lea - al XV-lea
e.2. cască cu apărătoare pentru ceafă şi nu se poate
distinge dacă vizierele sunt fixe sau mobile,
asemenea piese fiind însă tipice armurilor gotice
din a doua jumătate a secolului al XV-lea.
g. Mediaş (planşa)
h. Prinderea lui Isus
i. 1480
2. a. cască (planşa 2)
b. calotă cu apărătoare pentru nas

6

Vlădescu 1969-1970, p. 124.
Blair 1958, p. 86.
8
Oakeshott 1980, p. 120.
9
Blair 1958, p. 130.
10
Pe această cale dorim sa mulŃumim colegului nostru
dr. Tudor Sălăgean de la Muzeul NaŃional de Istorie a
Transilvaniei din Cluj Napoca pentru sprijinul acordat
în cercetarea bogatei colecŃii clujene.
7

11

Wagner et alii2000, p. 28, p. 8; Vlădescu 1969 –
1970, p. 112; Vlădescu 1973, pp. 32-33; Nicolle 1988,
p. 315; *** 1995, p. 181; Roth 1916, p. 26; Radocsay
1955, p. 77- 78; Oprescu 1956, p. 12; Vătăşianu 1959,
p. 778; DrăguŃ 1979, p. 247; Richter - Richter 1992,
pp.41 – 54.
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c. diametru maxim 22,5 cm, înălŃimea 19,5 cm
d. ColecŃia Muzeului NaŃional Brukenthal Sibiu,
Nr. inventar: M 3667, Nr. vechi: 9809
e. Casca reprezintă una din cele la simple şi mai
răspândite modalităŃi de protecŃie a capului
combatantului în perioada medievală. Piesa se
prezintă sub forma unei calote completată cu o
apărătoare pentru nas. Aceasta era mobilă putând fi
ridicată. Pe întreaga suprafaŃă a calotei sunt striaŃii
verticale12.
f. secolul al XV- lea
e. 2. cască tip calotă alcătuită din plăcuŃe metalice
dreptunghiulare cu discuri protectoare pentru
urechi.
f. sec. XIV-XV.
g. Mediaş
h. Răstignirea
i. 1480-1490
g. Beia (planşa 2)
h. Prinderea lui Isus
i. 1513
g. Dupuş
h. Dezbrăcarea lui Isus
i. 1490-1500

e.2. cască cu nervură mediană şi boruri nituite, o
formă din cele mai răspândite în Europa şi
caracteristică pedestraşilor halebardieri, arbaletieri.
g. Mediaş
h. Răstignirea
i. 1480-1490
e. 3. pălărie cu borurile răsfrânte necesare
protejării urechilor.
f. secolele XIV-XVI
g. Dupuş (planşa 4 )
h. Pilat spălându-se pe mâini, Purtarea Crucii
i. 1490 – 1500.
j.
4. a. cască (planşa 3)
b. celată cu vizieră fixă
c. diametru calotă 24 cm, diametru maxim 28,5
cm, înălŃime 35 cm, grosimea fantei 2 cm
d. ColecŃia Muzeului NaŃional Brukenthal Sibiu,
Nr. inventar: M 3878, Nr. vechi: 9802
e. Celata în toate formele ei, reprezintă alături de
pălăria de fier, modalitatea cea mai răspândită de
protejare a capului în perioada medievală. Piesă de
factură germană, aceasta are forma de cască cu
boruri alungite, având pe calotă o striaŃie mediană.
În dreptul ochilor este practicată o fantă destinată
vederii, apărătoarea terminându-se în dreptul
nasului.
f. secolul al XV-lea
e. 2. cască compusă dintr-o calotă semisferică cu
creastă scurtă, o prelungire cu o apărătoare de
ceafă şi o vizieră mobilă. Celata începe să se
generalizeze odată cu secolul al XV-lea cu
precădere în mediul german şi francez.14
f. secolul al XV-lea
g. Mediaş (planşa)
h. Răstignirea
i. 1480-1490
g. Hălchiu (planşa)
h. Martiriul Sf. Petru
i. cca. 1530

3. a. cască (planşa 4)
b. pălărie de fier
c. înălŃime 38 cm, diametru maxim 33 cm
d. ColecŃia Muzeului NaŃional Brukenthal Sibiu,
Nr. inventar: M 3939, Nr. vechi: 9801
e. Pălăria de fier reprezintă cea mai utilizată
modalitate de protecŃie a capului combatantului
pentru perioada evului mediu. Piesa este alcătuită
din două bucăŃi de fier bătute la cald şi montate
prin lipire şi nituire. Calota are o ridicătură plasată
median pe întreaga suprafaŃă a calotei, având rolul
de a proteja capul de efectele loviturilor primite.
Borurile răsfrânte puternic erau menite să protejeze
urechile soldatului, precum şi ceafa acestuia13.
f. secolele XIV – XV.

5. a.cască (planşa 3)
b. celata
c. diametru calotă 20 cm, diametru maxim 23 cm,
înălŃime 17,3 cm, lungime coadă 17 cm

12

Blair 1958, p. 201; Wagneret ali 2000, p. 28, partea
III, pl. 8; Vlădescu 1969-1970, p. 124; Vlădescu et
alii1973, pp. 32-33; Nicolle 1988, p. 315; *** 1995; p.
203; NiŃoi 2007, p. 90; Roth 1916, pp. 30 - 58;
Radocsay 1955, p. 170 - 180, passim; Vatăşianu 1959,
p. 781; DrăguŃ 1979, p. 250; Richter –Richter 1992, pp.
91 – 104.
13
Blair 1958, p. 199; Wagner et alii2000, p. 28, p. III,
pl. 2; Vlădescu1969-1970, p. 112; Vlădescu et alii1973,
pp. 32-33; Nicolle 1988, p. 315, 1995. p. 203; NiŃoi
2007, p. 91; Roth 1916, pp. 30-58; Radocsay 1955, p.
170 - 180, passim; Vatăşianu 1959, p. 781; DrăguŃ
1979, p. 250; Folberth 1973; Richter – Richter 1992, pp.
91 - 104; Crăciun 2002-2003.

14

j. Blair 1958, p. 201; Vlădescu 1969-1970, p. 112;
Vlădescu et alii1973, pp. 32-33; Nicolle 1988, p. 315;
Nickel 1991, p. 16; *** 1995, p. 203; Pyhrr 1989, pp.
94 - 97; Wagner et alii2000, p. 28, NiŃoi 2007, p. 91;
Michalak et alii2008, pp. 199 – 221; Roth 1916, pp. 3058; Balogh 1934, pp. 310-311; Radocsay 1955, p. 170180; Oprescu 1956, p. 17-18; Vatăşianu 1959, p. 781;
Folberth 1973; DrăguŃ 1979, p. 250; Richter- Richter
1992, pp. 91-104.
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d. ColecŃia Muzeului NaŃional de Istorie a
Transilvaniei Cluj Napoca, F 239
e. piesa se prezintă sub forma unei calote la care în
partea inferioară dorsală îi este adăugată o
apărătoare de ceafă alcătuită din lamele mobile,
nituite una de alta ce se îngustează progresiv întrun vârf. Partea frontală este întărită cu o bucată
decorată cu spirale şi şenŃuiri amplasate pe
mijlocul calotei. 15
f. a doua jumătate a secolului al XV-lea prima
jumătate a secolului XVI

7. a. coif (planşa 5)
b. armet
c. diametrul calotei 19 x 15,5 cm, înălŃimea 28 cm
d. ColecŃia Muzeului NaŃional de Istorie a
Transilvaniei Cluj Napoca, F 205
e. piesa este compusă dintr-o cască cu o creastă
scurtă, la care îi sunt adăugate mai multe părŃi
mobile, una care protejează bărbia şi gâtul şi o alta
ce protejează faŃa efectiv. Aceasta din urma posedă
găuri de ventilaŃie şi o fantă pentru vedere, piesa
fiind decorată cu motive geometrice în trei registre
amplasată asemeni unei benzi pe margine. În
partea dorsală se poate observa un locaş pentru
penaj17.
f. prima jumătate secolul XVI

6. a. coif (planşa 5)
b. armet
c. diametrul calotei 20 cm, înălŃimea 40 cm
d. ColecŃia Muzeului NaŃional Brukenthal Sibiu,
Nr. inventar: M 7685
e. Realizat iniŃial în atelierele germane, coiful
armet încep, odată cu secolul al XVI-lea să fie
produs pe scară largă. Coiful închis este compus
din mai multe piese dintre care unele mobile, cum
sunt viziera şi partea ce protejează partea inferioară
a feŃei. Urmând circumferinŃa este conturată o
întăritură ce se prezintă asemeni unei creste. Gâtul
este protejat cu ajutorul a trei lame mobile şi
articulate ataşate de piesa ce protejează bărbia.
ProvenienŃă posibilă piesă germană16.
f. secolul al XVI-lea

8. a. coif (planşa 5)
b. armet
c. diametrul calotei 19 x 15,5 cm, înălŃimea 28 cm
d. ColecŃia Muzeului NaŃional de Istorie a
Transilvaniei Cluj Napoca, F 227
e. piesă alcătuită din trei părŃi din care două
mobile. De calotă este prinsă viziera ce oferă
protecŃie zonei ochilor, a nasului şi pomeŃilor.
VentilaŃia se realizează prin intermediul unor fante
poziŃionate orizontal. ProtecŃia bărbiei şi a gâtului
este legată de celelalte piese prin intermediul unor
nituri poziŃionate în dreptul tâmplelor şi decorate
cu un motiv floral18.
f. prima jumătate a secolului XVI

15

Blair 1958, pp. 105 – 111; Oakeshott 1980, p. 109 –
113; Nickel 1991, p. 16; *** 1995, p. 203; Pyhrr 1989,
pp. 94 - 97; Wagner et alii2000, p. 28, NiŃoi 2007, p. 91.
16
j. Blair 1958, p. 253, Vlădescu 1969-1970, p. 126;
NiŃoi 2007, p. 93.

17

Blair 1958, p. 253; Vlădescu 1969-1970, p. 126;
Oakeshott 1980, p. 121; NiŃoi 2007, p. 93.
18
Blair 1958, p. 253; Vlădescu 1969-1970, p. 126;
Oakeshott, R.E, 1980, p. 121.
226

Brukenthal. Acta Musei, IV. 1, 2009
Coifuri şi căşti medievale - secolele XIV-XVI – reflectate în pictura de panou din sudul Transilvaniei

BIBLIOGRAFIE / BIBLIOGRAPHY

*** 1995
Balogh 1934
Blair 1958
Crăciun 2002-2003
DrăguŃ 1979
Folberth 1973
Michalak et al 2008

Nickel 1991
Nicolle 1988
NiŃoi 2007
Oakeshott 1980
Oprescu 1956
Pyhrr 1989
Radocsay 1955
Richter - Richter
Roth 1916
Vatăşianu 1959
Vlădescu 1969-1970

Vlădescu et al 1973
Wagner et al 2000

***, Chateaux Chevaliers au Hainaut au Moyen Age, Bruxelles, 1995.
Balogh, J., Az erdely rennaisance, Kolosvar, 1934.
Blair, C., European Armour circa 1066 to circa 1700, London, 1958.
Crăciun, M., Polipticul de la Dupuş în contextul devoŃiunii euharistice din
Transilvania (sec. XV-XVI), în Ars Transsilvaniae, XII-XIII, 2002-2003.
DrăguŃ, V., Arta gotică în România, Bucureşti, 1979.
Folberth, O., Gotik in Siebenbürgen. Der Meister des Mediascher Altars und seine
Zeit, Wien – München, 1973.
Michalak, A., Kwaśniewicz, W., Wawrzyniak, P., Salada typu niemieckiego ze
zbiorów lubuskiego muzeum wojskowego w drzonowie koło zielonej góry în Acta
Militaria Mediaevalia, IV, 2008.
Nickel, H., Arms & Armors: From the Permanent Collection, în The Metropolitan
Museum of Art Bulletin, New Series, Vol. 49, No. 1, 1991.
Nicolle, D. C., Arms and Armour of the Crusading Era: 1050 - 1350, 2 vol., NewYork, 1988.
NiŃoi, A., Arme şi armuri în colecŃiile Muzeului Brukenthal, Sibiu, 2007.
Oakeshott, R.E., European Weapons and Armour from the Renaissance to the
Industrial Revolution, London, 1980.
Oprescu, G., Bisericile cetăŃi ale saşilor din Ardeal, Bucureşti, 1956.
Pyhrr, S.W., European Armor for the Imperial Ottoman Arsenal, în Metropolitan
Museum Journal, vol. 24, 1989.
Radocsay, D., A középkori Magyarország táblaképei, Budapest, 1955.
Richter, G., Richter, O., Siebenbürgische Flügelaltäre, Innsbruck, 1992.
Roth, V., Siebenbürgische Ältare, Strassbourg, 1916.
Vătăşianu, V., Istoria artei feudale în Ńările române, Bucureşti, 1959.
Vlădescu, C., Încercări asupra periodizării şi tipologiei armelor albe medievale
occidentale (secolele XV-XVIII)-II. Armuri şi arme de aruncat la distanŃă, în
SMMIM, 2-3, 1969-1970.
Vlădescu, C., König, C., Popa, D., Arme în muzeele din România, Bucureşti, 1973.
Wagner, E., Drobná, Z., Durdik, J., Medieval Costume, Armour and Weapons
(1350-1450), New York, 2000.

227

Brukenthal. Acta Musei, IV. 1, 2009
Anca NiŃoi

LISTA ILUSTRAłIILOR / LIST OF ILLUSTRATIONS

Planşa 1 Tipologia căştilor simple sau – celata secolele XV-XVI (după Blair - European Armour circa 1066
to circa 1700, 1958, p. 201)
Plate 1 Saltes typology 15th – 16th centuries (after Blair - European Armour circa 1066 to circa 1700, 1958,
p. 201)
Planşa 2. 1-2 Căşti simple tip calotă pentru protecŃia capului - secolul al XV-lea; ColecŃia Muzeului NaŃional
Brukenthal, Sibiu
3. Altarul poliptic de la Mediaş, 1480, Prinderea lui Iisus
4. Altarul poliptic de la Beia, 1513 Prinderea lui Isus
Plate 2. Simple casque for head protection, 15th century; Collection of the Brukenthal National Museum,
Sibiu
3. Mediaş panel paintings, 1480; The Capture of Christ,
4. Beia panel painting, 1513 The Capture of Christ,
Planşa 3. 1-3 Cască tip celata - secolul al XV-lea; ColecŃia Muzeului NaŃional Brukenthal, Sibiu (14301450); ColecŃia Muzeului NaŃional de Istorie a Transilvaniei (1450-1480); ColecŃia Muzeului NaŃional
Maghiar, Budapesta, (după Kalmár, J., Régi magyar fegyverek, 1971, p. 268 )
4. Altarul poliptic de la Hălchiu, cca 1530; Martiriul Sf. Petru
5. Altarul poliptic de la Mediaş, 1480; Răstignirea - detaliu
Plate 3. 1-3. Salet helmets 15th Collection of the Brukenthal National Museum, Sibiu (1430-1450);
Collection of the National Museum of History of Transylvania, Cluj Napoca (1450-1480); Collection of the
Hungarian National Museum (after Kalmár, J., Régi magyar fegyverek, 1971, p. 268)
4. Hălchiu panel painting, cca 1530, St. Peter Martyrdom
5. Mediaş panel paintings, 1480; Resurection
Planşa 4. 1-2 Pălării de fier secolele XIV – XV1. ColecŃia Muzeul NaŃional de Istorie a Transilvaniei, Cluj
Napoca; 2. ColecŃia Muzeul NaŃional Brukenthal, Sibiu
3. Pictura murală din biserica din Hărman, secolul XV
4. Altarul poliptic de la Dupuş, 1490 – 1500; Pilat spălându-se pe mâini
Plate 4. 1-2 Iron hats 14th – 16th; Collection of the National Museum of History of Transylvania, Cluj
Napoca; Collection of the Brukenthal National Museum, Sibiu
3. Hărman mural painting, 15th century
4. Dupuş panel paintings, 1490 – 1500, Pilates washings the hands
Planşa 5. 1-4 Căşti Armet - începutul sec. XVI
1-3. ColecŃia Muzeului NaŃional de Istorie a Transilvaniei - Cluj Napoca
4. ColecŃia Muzeului NaŃional Maghiar Budapesta, (după Kalmár, J., Régi magyar fegyverek, 1971,
p. 269 )
Plate 5 Armet helmets, beginning of the 15th century, 1 – 3 Collection of the National Museum of History of
Transylvania, Cluj Napoca, 4. Collection of the Hungarian National Museum (after Kalmár, J., Régi magyar
fegyverek, 1971, p. 269)

228

Brukenthal. Acta Musei, IV. 1, 2009
Coifuri şi căşti medievale - secolele XIV-XVI – reflectate în pictura de panou din sudul Transilvaniei

Pl. 1.

229

Brukenthal. Acta Musei, IV. 1, 2009
Anca NiŃoi

1

2

3

4

Pl. 2.

230

Brukenthal. Acta Musei, IV. 1, 2009
Coifuri şi căşti medievale - secolele XIV-XVI – reflectate în pictura de panou din sudul Transilvaniei

1

2

3

4

5
Pl. 3.

231

Brukenthal. Acta Musei, IV. 1, 2009
Anca NiŃoi

1

2

3

4

5
Pl. 4.
232

Brukenthal. Acta Musei, IV. 1, 2009
Coifuri şi căşti medievale - secolele XIV-XVI – reflectate în pictura de panou din sudul Transilvaniei

1

2

3

3a

4

Pl. 5.

233

234

Brukenthal. Acta Musei, IV. 1, 2009
Vase din cositor ale Breslei Cizmarilor
aflate în colecŃia Muzeului NaŃional Brukenthal

VASE DIN COSITOR ALE BRESLEI CIZMARILOR
AFLATE ÎN COLECłIA MUZEULUI NAłIONAL BRUKENTHAL

Olga BEŞLIU
olga.besliu@brukenthalmuseum.ro
Muzeul NaŃional Brukenthal Sibiu
Keywords: pewter, shoemakers, guild, Brukenthal Museum.
Abstract: The study analyses eight pewter vessels from the collection of the Brukenthal Museum in Sibiu,
Romania. They are dated between the 17th – 19th centuries and belonged to the Shoemakers Guild in
Transylvania.
lea) 8 , cu decor o ramură de măslin şi una de
palmier încrucişate. De asemenea, s-a păstrat şi
Sigiliul FrăŃiei Cizmarilor Sibieni 9 (secolul al
XIX-lea) ce are figurată, într-o cunună de frunze
stilizate, o cizmă surmontată de o coroană. Bogata
colecŃie de pantofi şi cizme din secolele XVII-XIX
pe care o păstrează muzeul sibian este dovadă a
priceperii meşterilor şi mărturie a modei
transilvane.

Breasla Cizmarilor, una dintre cele mai
mari şi mai vechi din Sibiu, era menŃionată în anul
1376, în primul statut al breslelor din
Transilvania. 1 În secolul al XVIII-lea, reflectând
evoluŃia meşteşugului, de Breasla Cizmarilor s-au
separat cea a pantofarilor şi a papucarilor, iar din
1752 pantofarii germani şi-au putut înfiinŃa bresle
proprii.2
Muzeul din Sibiu păstrează obiecte şi
produse ale acestor bresle, care, completând
informaŃiile documentare deŃinute de arhive, le
atestă organizarea şi activitatea de-a lungul mai
multor secole. Lada, sigiliul, steagul şi tabla erau
însemne ale autorităŃii, organizării şi funcŃiilor
deŃinute de bresle. Dintre acestea, la Muzeul de
Istorie – Casa Altemberger se păstrează lăzi ale
breslelor şi ale frăŃiei calfelor (secolele XVIII –
XIX)3 dintre care doar una are ca emblemă o cizmă
încadrată de 2 ramuri4; un convocator5; trei sigilii:
Sigiliul Breslei Cizmarilor din oraşul Sibiu
(secolul al XVIII-lea) 6 , ce are ca semn o cizmă;
Sigiliul mare al Breslei Pantofarilor Germani din
oraşul liber capitală Sibiu în Marele Principat al
Transilvaniei (secolul al XVIII-lea) 7 , cu
reprezentarea patronului breslei; sigiliul Breslei
Pantofarilor Germani din Sibiu (secolul al XIX-

Cele opt vase din cositor ale breslelor
cizmarilor transilvăneni deŃinute de muzeul sibian
(colecŃia medievală a Muzeului de Istorie – Casa
Altemberger şi colecŃia de artă decorativă a
Muzeului NaŃional Brukenthal) datează din
secolele XVII-XIX şi acoperă o gamă variată de
tipuri: două farfurii, un castron, patru platouri, o
cană. Materialul folosit este de bună calitate, marca
ce atestă acest lucru, cu excepŃia a două vase
nemarcate, reprezintă o roză, deci cantitatea de
plumb este sub limita standard de 1 la 10, sau 1 la
9. 10 Elementele de identificare a proprietarului /
donatorului sunt simbolul breslei şi inscripŃiile de
pe vase.
Cel mai vechi simbol al breslei de pe
aceste vase este cizma figurată pe cana din secolul
al XVII-lea. În secolul următor apar reprezentări
ale pantofului şi ale uneltelor specifice meseriei.
În decorul vaselor, semnului breslei îi este
rezervat un loc central, în interiorul a două ramuri
stilizate11, a două ramuri flancate de doi şerpi12, sau

1

Vlaicu 2003, doc. 12, p. 66.
Detalii în: Beşliu, Frâncu 2007, p. 50 - 53.
3
Muzeul NaŃional Brukenthal, nr. inv.: M 5002/16696,
sec. XVIII; M 5033/13562, anul 1847; M 5007/2083,
anul 1752; M 5045/2084, anul 1750; M 5053/2081, anul
1752; ultima a fost publicată în: Nägler 1967a, p. 216.
4
Muzeul NaŃional Brukenthal, nr. inv.: M 5053/2081.
5
Detalii la: Nägler 1967b, p. 197.
6
Muzeul NaŃional Brukenthal, nr. inv. M 2678/13562,
Ivănuş 1993, p. 66.
7
Muzeul NaŃional Brukenthal, nr. inv. M 4815/2085,
Ivănuş 1993, p. 67.
2

8

Muzeul NaŃional Brukenthal, nr. inv. M 4814/2082,
Ivănuş 1993, p. 67.
9
Muzeul NaŃional Brukenthal, nr. inv. M 2676/13562,
datare 1847; Ivănuş 1996-1997, p. 320.
10
Conform reglementărilor stabilite în anul 1555 şi
1580.
11
Muzeul NaŃional Brukenthal, nr. inv. AD 507.
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a unei cununi de frunze stilizate 13 susŃinută, în
decoraŃia a trei platouri, de doi lei 14 . O acvilă
bicefală încoronată, purtând un scut cu semnul
breslei, spadă şi glob este figurată pe alt vas15.
Vasele din cositor la care ne vom referi au
destinaŃii diferite: uz comun, vase de ceremonie
folosite în ocazii speciale cum erau alegerea noii
conduceri a breslei, sărbătorirea zilei Sfântului
patron sau cadouri oferite cu diferite ocazii, iar în
acest caz sunt bogat decorate.
Cel mai vechi vas, cana datată 167816 (foto
1), nemarcată, are formă cilindrică, talpa lată şi
bombată. Capacul este bombat, cu streaşina
pronunŃată, butonul are formă de ciorchine, iar
şarniera de palmetă dublă. Toarta simplă,
nedecorată, se termină printr-un scut decupat.
Placheta este decorată cu un vas din care se revarsă
vrejuri înfrunzite, arcuite, ce pornesc dintr-o frunză
mare, centrală. Corpul cănii este decorat pe talpă,
în jurul bazei şi a buzei cu un chenar striat,
delimitat de incizii strunjite. În partea opusă toartei
este incizată o cunună de frunze stilizate, în
interiorul căreia este figurat semnul breslei
cizmarilor şi inscripŃia: GABET / GEORGIUS
SCHUSTER / 1678 / die 18 may.
Un decor fastuos, baroc, au vasele oferite
de calfele17 breslei cizmarilor cu ocazia anului nou.
Platoul18 (foto 2) aparŃinând meşterului sibian pe a
cărui siglă apar iniŃialele D.S., datat 1748, are
formă circulară, cu marginea arcuită iar buza
îngroşată şi subliniată printr-o incizie strunjită.
Corpul vasului este scund, înclinat, iar fundul plan,
nediferenŃiat. Decorul este realizat prin incizare cu
linie în zigzag mărunt şi foarte mare. Pe margine

este un chenar în care sunt reprezentate alternativ
animale şezând sau alergând şi flori, iar pe corpul
şi pe fundul vasului este un decor vegetal. În
centrul platoului, într-o cunună de frunze mici
susŃinută de doi lei şi surmontată de o coroană, este
semnul breslei 19 şi data 1748. Deasupra coroanei
este inscripŃia: NEÜ IAHRS GESCHENCK / ALDT
GESELLEN / MICHAEL LANG U. GEORGIO
KLEMENS.
Platoul din 175320 (foto 3) aparŃine unui alt
meşter sibian, Michael Waldhüter. Vasul are
marginea lată, uşor concavă, buza subliniată prin
trei incizii paralele, strunjite. Corpul platoului este
scund, aproape vertical, iar fundul plan,
nediferenŃiat. Decorul este realizat cu linie în
zigzag mic sau mare. Pe margine sunt figurate
animale alergând, alternând cu flori, iar pe corp
motive vegetale. În centrul vasului, deasupra unui
cartuş cu flori şi frunze, este reprezentată o cunună
de frunze şi rozete surmontată de o coroană şi
susŃinută de doi lei heraldici. În interiorul ei sunt
figurate produse şi unelte de cizmărie, iniŃialele P
D şi data 1753. Deasupra cununii este inscripŃia:
NEU IAHRS GESCHENCK / ALT GESELLEN /
SAMUEL UNCH IOHANNES THÜRR.
Un decor cu elemente florale şi animaliere
este figurat şi pe platoul din 175621 (foto 4). El are
formă circulară, marginea uşor concavă, buza este
îngroşată, corpul mic, oblic şi fundul nediferenŃiat.
Decorul este executat prin incizare, în linie cu
zigzag mărunt sau foarte mare. Pe margine sunt
figurate alternativ animale, flori izolate şi meandre
cu flori stilizate, iar pe corp o meandră continuă, în
buclele căreia sunt lalele. În centru sunt
reprezentaŃi doi lei heraldici înaripaŃi ce susŃin o
cunună de frunze în interiorul căreia sunt plasate
însemnele breslei cizmarilor. Sub cunună sunt flori
şi volute pe un fond incizat în formă de grătar.
InscripŃii: pe margine: NEU IAHRS GESCHENCK
/ 1756; central, deasupra cununii: H. GEORGIUS
SCHUSTER GESEL. WATT. / IOHAN STENZEL
IOHAN SADTLER.
Tot din categoria obiectelor oferite cadou
fac parte un castron şi o farfurie.

12

Muzeul NaŃional Brukenthal, nr. inv. M 330/2301.
Muzeul NaŃional Brukenthal, nr. inv. M 2692/2324.
14
Muzeul NaŃional Brukenthal, nr. inv. M 6902; M
202/2350; M 214/25351. Haldner 1972, nr. cat. 34, 195.
Leul rampant este, de altfel, tenantul cel mai des întâlnit
în heraldica transilvăneană de pe vasele din cositor.
15
Muzeul NaŃional Brukenthal, nr. inv. M 240/6513.
16
Muzeul NaŃional Brukenthal, nr. inv. M 2692/2324;
dimensiuni: Î: 17,8 cm; Î cu şarnieră: 22,6 cm; Db: 12
cm; Dg: 8 cm; fără marcă; Haldner 1972, nr. cat. 178;
Bielz 1936-1937, p. 12, fotografia 28.
17
În 1484 Sibiu se organizează FrăŃia Sfântul Ioan a
calfelor de cizmari, frăŃie „unică în felul ei”. Din
registrul frăŃiei din 1484 rezultă că erau 714 membri,
provenind din toată Transilvania (690 membri) şi chiar
din Ńările vecine. Din Sibiu erau 103 calfe, cel mai mare
număr, deci Sibiul era cel mai important centru
meşteşugăresc din Transilvania. Apud Pascu, 1954, p.
129.
18
Muzeul NaŃional Brukenthal, nr. inv. M 6902;
dimensiuni: Î: 5,5 cm; Db: 27 cm; Dg: 40,4 cm; marcat
cu o marcă de meşter şi calitate ştanŃată pe revers.
13

19

Semnul breslei de pe acest platou este identic cu cel al
platoului cu nr. inv. M 220 / 2350.
20
Muzeul NaŃional Brukenthal, nr. inv. M 202/2350;
dimensiuni: Î: 5 cm; Db: 28 cm; Dg: 41,2 cm; marcat cu
două mărci ştanŃate pe revers: o marcă de meşter şi
calitate, o marcă HERR. / MANNSTADT. Haldner 1972,
nr. cat. 37; Bielz 1936-1937, p. 14, fotografia 34.
21
Muzeul NaŃional Brukenthal, nr. inv. M 214/25351;
dimensiuni: Î: 4 cm; Db: 24,2 cm; Dg: 35,3 cm; fără
marcă. Haldner 1972, nr. cat. 125.
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Castronul 22 (foto 7) aparŃine unui meşter
sibian ce a marcat vasul cu sigla A L M. Vasul are
formă circulară, buza dreaptă, puŃin îngroşată pe
revers. Corpul este alcătuit din trei cilindri cu
circumferinŃa descrescândă, despărŃiŃi prin două
trepte, iar fundul este plan, nediferenŃiat. Cele două
mănuşi ale vasului au profil de volute şi cochilii.
Pe corpul castronului este gravată inscripŃia: NEU:
IAHRS. GESCHENK. / HN: MICH: ORELD. /
ALT: GESEL: MICH: ROHT: IUNG: ALT:
GESEL: BALTES: GROSS. În centru este
reprezentat cu linie cu zigzaguri mărunte semnul
breslei înscris într-un cerc surmontat de o coroană
şi flancat de doi şerpi cu cozile formând volute şi
de două ramuri stilizate, cu frunze lungi şi arcuite.
Data, 1796, încadrează insigna breslei cizmarilor.
Farfuria 23 (foto 8) marcată cu sigla de
meşter G. W. este plană, circulară, cu marginea
arcuită, buza îngroşată şi subliniată printr-o incizie
strunjită. Corpul vasului este concav, înclinat, iar
fundul plan, nediferenŃiat. Decorul este simplu,
stângaci realizat: în jurul marginii o bandă
decorativă, iar în centrul farfuriei o acvilă bicefală,
încoronată, purtând spadă şi glob. Pe corpul

acvilei, într-un scut heraldic, este insigna breslei şi
inscripŃia: ANNO 1:8:1:8. Pe margine este gravată
o altă inscripŃie: Neu. Jahrs: Geschenck. Von der
Ehrsahmen: Tugmacher: Bruderschafft: beide: Alt:
Gesellen: sind: DANIEL AMESER: und IOHNN
MANSCH: Schaffer: ST: GE:.
Spre deosebire de cele trei platouri
decorative prezentate anterior, cel de-al patrulea nu
este ornamentat, fiind destinat uzului comun.
Vasul 24 (foto 5) este circular, cu fundul plan,
nediferenŃiat, corpul mic, oblic. Pe marginea lată,
uşor concavă, este incizată inscripŃia SCHUSTER /
ZUNFF: TELLER. Ea încadrează două ramuri
stilizate în interiorul cărora este plasat semnul
breslei şi datarea: 1792.
Tot uzului comun era destinată şi a doua
farfurie25 (foto 6) circulară, cu corpul uşor concav,
marginea puŃin înclinată, buza îngroşată, iar fundul
plan, nediferenŃiat. Pe margine este gravată
inscripŃia: SCHUSTER 1792 BRUDERSCH:
TELLER. Data este încadrată de două ramuri de
brad stilizate.

22

Muzeul NaŃional Brukenthal, nr. inv. M 330/2301;
dimensiuni: Î: 6,5 cm; Db: 17,7 cm; Dg: 28 cm; marcat
cu o marcă de meşter şi calitate ştanŃată pe revers.
Haldner 1972, nr. cat. 65.
23
Muzeul NaŃional Brukenthal, nr. inv. M 240/6513;
dimensiuni: Î: 3,5 cm; Db: 17,5 cm; Dg: 27,8 cm;
marcat cu patru mărci ştanŃate pe revers: trei mărci de
meşter, o marcă de calitate; Haldner 1972, nr. cat. 159.

24

Muzeul NaŃional Brukenthal, nr. inv. AD 507;
dimensiuni: Î: 3,5 cm; Db: 23 cm; Dg: 34,5 cm; marcat
cu patru mărci indescifrabile ştanŃate pe fundul vasului,
revers: trei mărci de calitate, o marcă meşter.
25
Muzeul NaŃional Brukenthal, nr. inv. M 281 / 5350;
dimensiuni: Î: 2 cm; Dg: 22,5 cm; Db: 15 cm; nemarcat.
Haldner 1972, nr. cat. 199.
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Tabelul următor prezintă în ordine cronologică semnele de breaslă figurate pe vasele din cositor prezentate:
Tip vas

Meşter

Atelier

Datare

Descrierea insignei breslei

cană

anonim

Transilvania

1678 prin
inscripŃie

D. S.

Sibiu

1748 prin
inscripŃie

Michael
Waldhüter

Sibiu

1753 prin
inscripŃie

anonim

Transilvania

1756 prin
inscripŃie

marcă
indescifrabilă

Transilvania

1792 prin
inscripŃie

calapod, custură,
dispozitiv pentru îndoirea
pieii; o cizmă dispuse în
interiorul unei cununi de
frunze şi flori stilizate
calapod, cizmă, custură
dispuse în interiorul unei
cununi de frunze stilizate
susŃinută de doi lei
heraldici şi surmontată de
o coroană
calapod, cizmă, custură
dispuse în interiorul unei
cununi de frunze stilizate
susŃinută de doi lei
heraldici şi surmontată de
o coroană
o cizmă şi două tălpi
dispuse în interiorul unei
cununi de frunze în formă
de spic, susŃinută de doi lei
heraldici înaripaŃi şi
surmontată de o coroană
o cizmă încadrată de două
ramuri cu frunze stilizate

(foto 5)
farfurie

anonim

Transilvania

1792 prin
inscripŃie

fără insignă

M 281

(foto 6)
castron

A. L. M.

Sibiu

1796 prin
inscripŃie

M 330

G. W.

Braşov (?)

1815 prin
marcă; 1818
prin
inscripŃie

şlic şi două tălpi încadrate
de doi şerpi şi două ramuri
stilizate şi surmontate de o
coroană
două tălpi şi o cizmă
figurate într-un scut
heraldic dispus pe corpul
unei acvile bicefale,
încoronată, purtând spadă
şi glob

(foto 1)

platou
(foto 2)

platou
(foto 3)

platou
(foto 4)

platou

(foto 7)
farfurie
(foto 8)
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Keywords: Burgergasse and Burgertor Neighbourhoods, Sibiu, Romania.
Abstract: The article is presenting a brief history of the medieval and modern time neighbourhoods in Sibiu
along with their organization and functionality. Several objects belonging to these neighbourhoods are kept
in the Brukenthal Museum’s collection.
Odată cu venirea lor în Transilvania, saşii
au adus şi tradiŃiile; pe lângă bresle ei s-au
remarcat prin organizarea în vecinătăŃi. Această
formă de organizare socială îşi are originea în
modelele francone din secolele XI-XII. Unul din
argumentele care stă la baza acestei afirmaŃii este
dat de cercetări comparative, spre exemplu
analizând nomenclatura funcŃiilor din vecinătăŃile
săseşti şi cele francone ajungem la concluzia că
există numeroase asemănări1.
Originile vecinătăŃilor le găsim la vechile
triburi nord germanice. De la Tacitus aflăm că
membrii acestora se strângeau în jurul unei fântâni,
păduri sau câmpii, unde practicau ritualuri
specifice. Sărbătorile socotite păgâne ale
vecinătăŃilor erau condamnate în textele catolice
medievale. În mai multe decrete, Carol cel Mare
condamna jertfele păgâne ale vecinătăŃilor
efectuate cu prilejul înmormântărilor sau
judecăŃilor organizate a doua zi de Crăciun2.
VecinătăŃile organizate pe criteriul
teritorial funcŃionau după reguli ce implicau
colaborări mult mai strânse între membri decât în
comunităŃile bazate pe legăturile de sânge. De
regulă, ele presupun ajutorul reciproc între familii
care se cunosc foarte bine, care îşi cunosc
drepturile şi obligaŃiile provenite din vecinătatea
naturală şi care sunt exprimate corespunzător în
timpul sărbătorilor sau în viaŃa de zi cu zi.
În Evul Mediu, modul de conducere
descentralizat al bisericii a determinat apariŃia

asociaŃiilor confesionale. Astfel, „Membrii acestor
comunităŃi erau legaŃi printr-o relaŃie frăŃească,
bazată pe egalitate, fapt pentru care la început au
folosit denumirea de fraternitate (fraternitas,
confraternitas,
Bruderschaft).
Conducătorii
comunităŃii erau aleşi dintre membrii acesteia şi
exercitau o anumită jurisdicŃie asupra lor, în caz de
nevoie administrând şi averea comună. De
asemenea, comunitatea se ocupa şi de ultimul
omagiu adus celor care au părăsit-o, participa la
slujbă şi la înmormântare, dar există date despre
comunităŃi similare care au avut grijă de
înmormântarea străinilor decedaŃi într-un oraş”3.
Dacă din punct de vedere religios şi
economic saşii erau foarte bine organizaŃi, ei nu au
neglijat nici latura socială. VecinătăŃile s-au
cristalizat abia în secolele XVI-XVII, având ca
model asociaŃiile religioase şi breslele4. Prima
atestare documentară a vecinătăŃilor săseşti din
Transilvania datează din anul 1498. Din document
aflăm că în Prejmer asociaŃia din strada Gossmar a
cumpărat un izvor5. Într-un document de la 1533
acestea apar sub denumirea de vecinatus6, iar din
documentul datat 23 august 1541 aflăm că
Magistratul oraşului Braşov trimite la Şercaia doi
funcŃionari care trebuiau să se ocupe cu împărŃirea
satului în vecinătăŃi. Un document din anul 1526
atestă vecinătăŃile din Sighişoara, iar cea mai veche

3

Kiss 1994, pp. 87-88.
Schenk 1995, p. 133
5
Fabritius 1936, p. 25.
6
Quellen 1896, p. 290.
4

1
2

Alexandrescu 1998, p. 7.
Székely 1974, p. 449.
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informaŃie privind vecinătăŃile sibiene datează din
anul 1563.7
Vecinătatea era condusă de un tată de
vecinătate (Nachbarvater) ales dintre cei mai
vârstnici membri pe timp de un an, după care putea
fi reales. El îşi alegea un tată tânăr (Jüngerer
Nachbarschaftsvater)8, alături de care era ales un
consiliu numit Altschaft, format din 8 membri de
seamă ai vecinătăŃii. Rolul lor era de a sfătui pe
responsabilii vecinătăŃii, verificau cheltuielile,
supravegheau focarele de incendii, supravegheau
munca vecinilor tineri la fântâni9. Pentru serviciile
aduse comunităŃii aceştia nu erau recompensaŃi,
mulŃumindu-se doar cu autoritatea şi respectul ce îl
impuneau celorlalŃi membri.
Tatăl de vecinătate (Nachbarvater) trebuia
să trăiască în conformitate cu normele şi statutele
şi să fie un exemplu pentru toŃi membri10.
Încălcarea regulilor de către acesta avea
repercusiuni grave, pedepsele pentru el fiind mult
mai grele decât pentru restul membrilor. În cazul în
care greşea el era amendat cu sume cuprinse între 3
şi 35 de florini, sume importante de bani pentru
acea perioadă. Pentru a înŃelege importanŃa tatălui
de vecinătate enumerăm câteva din atribuŃiile sale:
convoca adunarea generală, distribuia sarcinile
bisericeşti, rezolva conflictele dintre vecini sau
cele familiale, se ocupa cu urmărirea modului în
care erau respectate obiceiurile. Comportamentul
membrilor era atent urmărit, dacă un vecin avea un
comportament imoral era aspru criticat şi chiar
amendat de vecinătate în ziua de judecată. Un rol
important îl deŃinea tatăl de vecinătate în relaŃia cu
biserica şi cu autorităŃile; membrii conducerii
vecinătăŃilor puteau deveni magistraŃi la oraşe şi la
sate membri ai consiliului bisericesc11.
Analizând activitatea tatălui de vecinătate
ajungem la concluzia că acesta răspundea de
apărarea instituŃiei şi a societăŃii bazate pe
colaborare comunitară, etnică, confesională şi
locală.
Din averea materială a vecinătăŃii făcea
parte lada, care era sculptată sau pictată şi era
închisă cu două chei, una Ńinută de tatăl bătrân, iar
cealaltă de tatăl tânăr. Ea era deschisă numai în
prezenŃa celor doi12 cu ocazia adunărilor generale
organizate o dată pe an, în ziua judecăŃii şi în
procesiunea ce avea loc imediat după alegerea
tatălui de vecinătate, ceea ce întărea gravitatea şi

solemnitatea momentului. Lada avea aceeaşi
funcŃionalitate ca şi la bresle. În ea erau păstrate
actele vecinătăŃii (statutele şi registrele), banii
încasaŃi din contribuŃii şi amenzi, sigiliul etc.
Un alt obiect important, preluat de la
bresle este tabla vecinătăŃii. Ea era fixată pe zidul
localului veciniei13, avea diverse dimensiuni şi
forme–dreptunghi, scut etc.-, era lucrată din
cositor, alamă sau lemn, iar pe ea erau gravate sau
pictate texte şi imagini ale unor clădiri
semnificative ale vecinătăŃii, figurile unor femei
preocupate de munca în bucătărie14 etc. Conform
diverselor mărturii era: „o scândură neagră,
acoperită cu Ńiduli...”15 şi reprezenta glasul tatălui
vecinătăŃii. Din altă sursă aflăm că „tatăl de vecini
trimitea semnul veciniei în cvartal la început cu
ordinul oral, iar astăzi în scris, din vecin în vecin…
Demult, era o simplă bucată de lemn, prin
mijlocirea căreia trimisul tatălui aducea la
cunoştinŃă un ordin”16. Din lucrarea lui W. Schunn
aflăm cum arătau semnele mai multor vecinătăŃi
sibiene; ele erau o tăbliŃă de aproximativ 35/20 cm,
împodobită cu diverse crestături sau picturi, iar la
unele dintre ele se găsea o uşiŃă care se deschidea
şi înăuntru se găsea o altă tăbliŃă mică pe care erau
scrise ordinele17. Pe lângă semnul propriu-zis de
vecinătate, cu simbolurile vecinătăŃii respective,
exista şi cel de înmormântare folosit numai pentru
a anunŃa tristul eveniment. Majoritatea tablelor de
vecinătate sibiene se găsesc în colecŃia Muzeului
de Istorie - Casa Altemberger.
Atât la oraş cât şi la sat, pe lângă ladă şi
semnul de breaslă vecinătăŃile aveau şi un steag.
Acesta era purtat la înmormântări sau cu alte ocazii
importante pentru viaŃa comunităŃii, de exemplu
procesiunea organizată cu ocazia alegerii tatălui de
vecinătate. Încă de la sfârşitul secolului al XVIIIlea, unele vecinătăŃi şi-au desenat stema, iar altele
şi-au confecŃionat un sigiliu cu însemnele lor, ceea
ce demonstrează importanŃa acestor organizaŃii pe
plan local.18
Dacă până acum am enumerat obiectele
rituale ale vecinătăŃii, nu trebuie uitat că acestea
deŃineau şi obiecte de uz comun (mese, scaune,
bănci, veselă) folosite cu ocazia nunŃilor şi
înmormântărilor;
accesorii
folosite
la
înmormântare; unelte folosite la munca câmpului
(site pentru mazăre şi cânepă, baniŃe şi greutăŃi
pentru măsurat, fiare marcatoare pentru animale,

7

Muşlea 1957, pp.317-344.
Acestor două funcŃii de conducere li se vor adăuga una
de secretar şi una de casier.
9
Schunn 1936, p. 11.
10
Ibidem, p. 17.
11
Mihăilescu 2003, p. 23.
12
Ibidem.
8

13

Muşlea 1957, p. 320.
Seivert 1868, p. 18.
15
Ibidem.
16
Teutsch 1833, p. 74.
17
Schunn 1936, pp. 20-28.
18
Muşlea 1957, p. 320.
14
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maşini agricole, animale); ustensile folosite de
pompieri pentru stingerea incendiilor (scări, răşci,
găleŃi etc.)19.
IniŃial
funcŃiile
vecinătăŃilor
erau
„economice, de siguranŃă, rituale, morale, juridice,
confesionale şi etnice”20. Începând din secolul al
XVII-lea, Magistratul Sibiului a preluat o parte
dintre atribuŃiile referitoare la siguranŃa publică, iar
cele morale şi juridice au dispărut, vecinătăŃile
rămânând cea mai importantă instituŃie de ajutor
reciproc.
Una din cele mai importante funcŃii la care
se face referire în statute este cea a ajutorului
reciproc21. Membrul vecinătăŃii simŃea susŃinerea
comunităŃii în momentele importante din viaŃă:
nuntă, botez, înmormântare, când toŃi membri se
mobilizau şi organizau evenimentul. Astfel, la
nunŃi erau folosite mesele, băncile şi vasele
vecinătăŃii, iar femeile pregăteau mâncarea şi
serveau oaspeŃii. Decesul unui membru al
comunităŃii era un prilej cu care se demonstra
sprijinul pentru familia îndoliată. După ce era
anunŃat decesul, tatăl de vecinătate trimitea tabla
din casă în casă cu mesajul care anunŃa trista veste,
data şi ora înmormântării. BărbaŃii, prin rotaŃie,
săpau mormântul, purtau sicriul şi îngropau mortul,
iar femeile se ocupau cu pregătirea mesei ce avea
loc la sfârşitul ritualului funerar. Pe tot parcursul
înmormântării o persoană era însărcinată cu
monitorizarea absenŃilor pentru ca aceştia să fie
amendaŃi dacă au lipsit fără a avea un motiv
serios22.
O altă funcŃie deloc de neglijat era cea de
pază a străzilor, a câmpului şi a pădurilor. Vecinii
se ocupau cu curăŃirea fântânilor şi a cişmelelor
publice; exista un responsabil cu urmărirea
periodică a coşurilor şi prevenirea incendiilor, o
altă persoană era responsabilă cu urmărirea stării
de sănătate a membrilor comunităŃii mai ales în
timpul epidemiilor de ciumă.23 Zi şi noapte cineva
stătea de pază pentru ca în cazul unui incendiu să
se poată interveni şi să fie oprit cât mai repede
focul. Încă de la sfârşitul secolului al XVIII-lea,
responsabilii cu prevenirea incendiilor îi amendau

pe vecinii care nu-şi verificau coşurile şi nu
construiau bazine cu apă pentru stingerea focului24.
Respectarea valorilor morale era, de
asemenea, urmărită îndeaproape de responsabilii
vecinătăŃii. Consumul de alcool cu ocazia
diverselor petreceri era controlat; membrii trebuiau
să se distreze în anumite limite, iar cei ce încălcau
limitele decenŃei erau aspru pedepsiŃi. Familiile
care ajungeau la neînŃelegeri apelau la comunitate,
iar aceasta intervenea prompt când conflictul se
acutiza. Cei care înjurau, furau, jucau cărŃi, apelau
la ghicitoare sau la preoŃii ortodocşi erau aspru
pedepsiŃi, conform statutelor. Vecinii nu tolerau
comportamentul urât al copiilor faŃă de părinŃi,
certurile dintre vecini şi încercau să rezolve toate
aceste conflicte pentru a nu ajunge la judecata
bătrânilor satului25.
Cel mai grav delict pentru comunităŃile
săseşti era furtul. Cinstea individului era pusă la
încercare în cadrul vecinătăŃii prin administrarea
prin rotaŃie a bunurilor comune; cel ce nu le
administra corect era aspru pedepsit şi chiar exclus
din colectivitate. Aceleaşi pedepse le primeau şi
cei care ademeneau servitorul vecinului înainte ca
acestuia să-i expire înŃelegerea cu stăpânul în al
cărui serviciu era.
Cea mai importantă sărbătoare era cea de
Lăsata Secului (cunoscută sub denumirea de Sittag,
Richttag, grosser Nachbarttag sau Gerichttag),
când bărbaŃii îmbrăcaŃi în haine de sărbătoare se
întruneau în casa tatălui de vecinătate şi, în faŃa
lăzii deschise, se mulŃumea lui Dumnezeu, era
verificată situaŃia materială, iar la final avea loc
judecata propriu zisă. Tatăl tânăr trebuia să noteze
pe tot parcursul anului greşelile membrilor
vecinătăŃii pentru ca acestea să fie discutate şi
amendate cu prilejul acestei şedinŃe26.
Biserica avea un rol deosebit de important
pentru vecinătăŃi. În toate statutele erau articole
care subliniau respectul pe care trebuie să-l aibă
fiecare membru pentru biserică. Cei care nu
participau la slujbe în fiecare duminică erau
pedepsiŃi, iar aceia care munceau în zi de
sărbătoare erau aspru criticaŃi şi amendaŃi. În
regulamentul fiecărei vecinătăŃi întâlnim un articol
care stipula ce haine trebuiau să poarte la biserică
membri vecinătăŃii, tocmai pentru a nu cheltui prea
mult şi pentru a fi excluse rivalităŃile27.
Numărul vecinătăŃilor din Sibiu a crescut
odată cu creşterea numărului de locuitori şi

19

Schenk 1995, p.182
Mihăilescu 2003, p. 14.
21
Schunn 1936, p. 87.
22
Muşlea 1957, p. 325. (Conform statutului de la 1697
al unei vecinătăŃi braşovene membri care lipseau de la
înmormântare erau amendaŃi cu 20 de dinari în cazul în
care nu trimiteau tabla mai departe pentru a anunŃa
decesul şi cu 50 de dinari dacă nu participau la purtarea
sicriului.)
23
Ibidem, p. 318.
20

24

Mihăilescu 2003, p. 27.
Schuller-Libloy 1882, p. 423.
26
Mihăilescu 2003, p. 28.
27
Ibidem, p. 29.
25
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dezvoltarea oraşului. În ghidul Sibiului apărut în
anul 179028, erau enumerate cinci vecinătăŃi:
Vecinătatea PorŃii Cisnădiei, Vecinătatea PorŃii
Ocnei, Vecinătatea PorŃii Elisabeta, Vecinătatea
PorŃii Turnului şi Vecinătatea PorŃii Teatrului,
pentru fiecare fiind repartizate câte opt străzi. În
1885 numărul lor a crescut la 31.29
După decizia de desfiinŃare a vecinătăŃilor,
în anul 1892 s-a propus30 ca „lăzile, rechizitele şi
paharele” vecinătăŃilor desfiinŃate în anul anterior
să fie donate Muzeului Brukenthal. Ca urmare, în
acea perioadă un număr mare de piese a intrat în
colecŃia muzeului sibian.
VecinătăŃilor străzii şi porŃii Ocnei le-au
aparŃinut piesele pe care le vom prezenta în
continuare în ordinea vechimii.

Farfurie
(fotografia 4)
Material: cositor;
Tehnică: turnare, strunjire; decorare: incizare;
Autor: G. W.;
Atelier: sibian;
Datare: 1807;
InscripŃie: P. W. 1807; J. EITEL;
Marcă: 2 mărci de meşter, 1 marcă a Sibiului;
Dimensiuni: Î: 2 cm; Dg: 21,3 cm; Db: 14 cm;
ProvenienŃă: donaŃie a VecinătăŃii PorŃii Ocnei, Sibiu,
1892;
Descriere: Farfuria este puŃin adâncă, circulară.
Marginea este uşor concavă, iar buza marcată prin
incizii gravate la strung. Corpul vasului este concav şi
înclinat, iar fundul plan, nediferenŃiat. Pe margine sunt
gravate două ramuri cu frunze stilizate, dispuse în spic,
între care sunt iniŃialele şi datarea: P.W. / 1807. În
continuare, cu litere executate stângaci, este adăugată
ulterior inscripŃia: J. Eitel.
Bibliografie: Anamaria Haldner, ColecŃia de cositoare.
Catalog, Sibiu, 1972, nr. cat. 62, pl. II.
Muzeul NaŃional Brukenthal, Muzeul de Istorie – Casa
Altemberger, Nr. inv.: M 296/2288;

Ladă de vecinătate
(fotografiile 1, 2)
Material: lemn;
Tehnică: strunjire, pictare;
Atelier transilvănean;
Datare: 1750;
Dimensiuni: Î: 25 cm; L: 57,5 cm; A: 31,5 cm;
ProvenienŃa: Sibiu, donaŃie a membrilor VecinătăŃii
PorŃii Ocnei, 1892;
Descriere: Ladă de vecinătate din lemn, de formă
paralelipipedică, cu feŃele pictate şi revopsite maro.
Tăbliile sunt pictate cu o vază cu flori (trandafiri şi
lalele, pictural tratate) pe fond albăstrui. Capacul este
drept, cu stingi profilate pe margini; mânerele sunt din
fier, iar sistemul de închidere este prevăzut cu o broască
pentru cheie tubulară care nu s-a păstrat. În interior se
găseşte o lădiŃă din lemn nevopsită, folosită pentru
păstrarea banilor. InscripŃia nu poate fi citită în
întregime, ultimele două cuvinte fiind acoperite de
şildul lăzii.
InscripŃie: Ein anfang von dem bürger Tor ist ein
Ordnung der Nachbarschafft / bis zum Heltauer (?) Tor
der Herr seegne um begnade sie /…… Ano / 1750;
Muzeul NaŃional Brukenthal, Muzeul de Istorie – Casa
Altemberger, Nr. inv.: M 4999/2280.

Ladă de vecinătate
(fotografiile 5, 6)
Material: lemn;
Tehnică: strunjire, furniruire;
Atelier: transilvănean;
Meşter: Christian Otto;
Datare: 1844;
Dimensiuni: Î: 47,5 cm; L: 86 cm; l: 61 cm;
ProvenienŃa: Sibiu, cadou de la Vecinătatea PorŃii
Ocnei;
Descriere: Ladă confecŃionată din lemn furniruit, cu
pereŃii bombaŃi în afară, prezentând la margini patru
colonete rotunde. Deasupra capacului se află o lădiŃă cu
un sertar mobil. Lada se încuie cu o singură cheie. În
jurul broaştei este lucrat în intars un motiv ornamental.
În interiorul lăzii se află trei sertare. Lada este prevăzută
cu două mânere din alamă frumos ornamentate; tot din
alamă este lucrat şi sistemul de închidere aflat în partea
din faŃă a lăzii.
InscripŃie: Für die untere/ Burgergasse Nachbarschaft /
bei den beiden Nachbarhannen / CHRISTIAN OTTO /
JOHANN BUCHHOLZER / verfertigt 1844 CHRISTIAN
OTTO Tischlermeister;
Muzeul NaŃional Brukenthal, Muzeul de Istorie – Casa
Altemberger, Nr. inv.: M 5017/14258.

Semn de vecinătate
(fotografia 3)
Material: lemn;
Tehnică: strunjire, pictare;
Atelier transilvănean;
Datare: 1750;
Dimensiuni: L: 14 cm; l: 11,5 cm; G: 1,5 cm;
ProvenienŃa: Sibiu
Descriere: Semn de vecinătate din lemn moale, sub
formă de inimă; pe una din feŃe se găseşte o inscripŃie,
iar pe cealaltă este pictat anul 1750 şi motive florale.
Sistemul de prindere este dintr-o bucată de piele.
InscripŃia: UNTER BURGAESER NACHGASEN HUT;

Pungă din piele
(fotografia 7)
Material: piele;
Tehnică: coasere;
Atelier transilvănean;
Datare: sfârşitul secolului XIX;
Dimensiuni: Î: 16 cm; Db: 5,5 cm;

28

Hochmeister 2006, p. 114.
Schaser 2000, p. 180.
30
Siebenbürgisch 1892.
29
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InscripŃii: text dispus oblic: Sachsensinn / heisst: /
”Bete, Arbeite, Entbehre!“ / Gew. v. / Egon Kuchar;
Panglica 4
(fotografia 12)
Material: panglică: atlas albastru; broderie: mătase
galbenă; franjuri: fir metalic auriu; bară plastic; şnur din
fir metalic auriu;
Tehnică: broderie;
Dimensiuni: L: 97 cm; l: 20 cm;
InscripŃii: text dispus oblic: Mer wällen / bleiwen / wat
mer sen. / Gew. v. / Altbruder / Richard Klein.32;
Panglica 5
(fotografia 13)
Material: panglică: avers: rips verde; revers: satin verde;
broderie: fir metalic auriu; franjuri: fir metalic auriu;
bară lemn; şnur din fir metalic auriu;
Tehnică: broderie;
Dimensiuni: L: 85,5 cm; l: 19,5 cm;
InscripŃii: text dispus oblic: Arbeite nur, / die Freude /
kommt / von selbst! / Gew. v. der / Altschwester / Sofie
Prudner / Hermannstadt / 1929.33;
Panglica 6
(fotografia 14)
Material: panglică: avers: rips în două benzi verticale,
albastru, mov; revers: satin mov; broderie: fir metalic
auriu; franjuri: fir metalic auriu; bară lemn (?), şnur
albastru;
Tehnică: broderie;
Dimensiuni: L: 90 cm; l: 19,5 cm;
InscripŃii: text dispus oblic: 1: într-un cartuş din catifea
bordo şi albastră: 1: B. u. S. Burgertor; 2: pe suprafaŃa
panglicii: Gew. v. der / Bruder u. / Schwesterschaft /
Burgertor / Hermannstadt / 17.8.29;
Panglica 7
(fotografia 15)
Material: panglică: mătase artificială albă; broderie:
mătase portocalie şi fir metalic auriu; franjuri: fir
metalic auriu; bară lemn; şnur mătase galbenă;
Tehnică: broderie;
Dimensiuni: L: 96,5 cm; l: 20 cm;
InscripŃii: text dispus drept: Wie könnt ich Euch
vergessen. / text dispus oblic: Gew. von Anna / Zelch. /
1929.34;

ProvenienŃă: Sibiu
Descriere: Pungă din piele pentru bani de formă
cilindrică; partea de sus este prevăzută cu perforaŃii
pentru şnur. Punga este croită din două bucăŃi, iar
fundul este delimitat printr-o cusătură circulară.
Muzeul NaŃional Brukenthal, Muzeul de Istorie – Casa
Altemberger, Nr. inv.: M 1177/2285.
Steagul FraŃilor şi Surorilor de la Poarta Ocnei din Sibiu
(fotografia 8)
Material: steag: satin de bumbac roşu şi albastru;
broderie: mătase galbenă şi verde, fir metalic auriu;
franjuri: fir metalic auriu; inele metalice;
Tehnică: broderie;
Atelier sibian;
Datare: 1929;
Dimensiuni: L: 131 cm; l: 104 cm;
ProvenienŃă: donaŃie a VecinătăŃii PorŃii Ocnei, Sibiu,
1941;
InscripŃii: avers: Bruder und Schwesterschaft /
Burgertor / Hermannstadt 1929; revers: Des Volkes
Zukunft / ist die / Jugend;
Descriere: Steagul este dreptunghiular, cu franjuri pe
trei părŃi, 9 inele de prindere şi 7 panglici. Pe partea
roşie a steagului sunt aplicate două cartuşe în formă de
scut, pe care sunt reprezentate stema Sibiului şi a
Transilvaniei; inscripŃiile sunt dispuse deasupra -Bruder
und Schwesterschaft / Burgertor- şi dedesubt Hermannstadt 1929-. Pe partea albastră, într-o cunună
de frunze de stejar şi ghindă, este inscripŃia: Des Volkes
Zukunft / ist die / Jugend.
Panglica 1:
(fotografia 9)
Material: panglică: atlas roşu şi albastru; broderie: fir
metalic auriu; franjuri: fir metalic auriu; bară şi lanŃ
metalic;
Tehnică: broderie;
Dimensiuni: L: 98 + 98 cm; l: 19 cm;
InscripŃii: text dispus drept: 1: Zur Fahnenweihe 1929;
2: Die Fahnenmutter: / Friederike Klein31;
Panglica 2
(fotografia 10)
Material: panglică: satin roşu şi albastru; broderie:
mătase albastră pe partea roşie şi mătase roşie pe partea
albastră; franjuri: fir metalic auriu; bară plastic; şnur din
mătase roşie şi albastră;
Tehnică: broderie;
Dimensiuni: L: 102 cm; l: 19 cm;
InscripŃii: text dispus drept: 1 (pe roşu): Br. U. Sch.
Konradwiese 1929; 2 (pe albastru): Deutsch Treu Einig;
Panglica 3
(fotografia 11)
Material: panglică: atlas roşu; broderie: fir metalic
auriu; franjuri: fir metalic auriu; bară plastic; şnur din fir
metalic auriu;
Tehnică: broderie;
Dimensiuni: L: 99 cm; l: 20 cm;

32

Una din plăcuŃele hampei are textul: Altbruder
Richard Klein (fotografia 17).
33
Una din plăcuŃele hampei are textul: Alt: / schwester /
Sofie Prudner (fotografia 18).
34
Una din plăcuŃele hampei are textul: Anna Zelch.

31

Una din plăcuŃele hampei are textul: Friederike Klein
/ Fahnenmutter (fotografia 16).
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vecinătăŃi, societăŃi, persoane; vârf metalic nichelat, din
tablă decupată şi ambutisată;
Dimensiuni: hampa: L: 328 cm; vârf: L: 22 cm;
Datare: 1929;
ProvenienŃă: donaŃie a VecinătăŃii PorŃii Ocnei, 1941;
Muzeul NaŃional Brukenthal, Muzeul de Istorie – Casa
Altemberger, Nr. inv.: M 5296/14751.

Hampa
(fotografiile 16 – 23)
Material: lemn strunjit, lustruit şi lăcuit; formată din
două bucăŃi prinse cu inel din alamă argintat; 62 plăcuŃe
din alamă parŃial argintate (12 buc. în formă de scut şi
50 bucăŃi ovale), cu inscripŃii incizate cu numele unor
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1, 2. Ladă de vecinătate, 1750 / Neighbourhood trunk, 1750.
3. Semn de vecinătate, 1750 / Neighbourhood mark, 1750.
4. Farfurie din cositor, 1807 / Pewter plate, 1807.
5, 6. Ladă de vecinătate / Neighbourhood trunk.
7. Pungă din piele, sf. sec. XIX / Leather bag, end of the 19th century.
8. Steagul FraŃilor şi Surorilor de la Poarta Ocnei / Burgertor din Sibiu, 1929 / Flag of the Young Brothers
from Burgertor in Sibiu, 1929.
9 – 15. Panglicile steagului, 1929 / The ribbons of the flag, 1929.
16 – 23. PlăcuŃe de pe hampă, 1929 / Plates on the flagpole, 1929.
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TAXE DE ÎNMORMÂNTARE ÎN SIBIUL SECOLELOR XVI-XVII

Ioan ALBU
ioan_albu@yahoo.com
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Facultatea de Istorie şi Patrimoniu
Keywords: interment, burial fees, church, confraternities, commemoration.
Abstract: The places of interment in the 16- and 17th Century reflected the church in a certain measure as
the locus of the holy and it remains an open question to what degree burial had been transformed into a
social institution. In Sibiu burial fees were charged, as elsewhere in the Europe of that time depending on
the place of burial which played a large part in determining the costs. The fees varied between 1 and 8
florins in 1581, whereas at the end of the 17th C. it reached the amount of 9 florins.
EvoluŃia bisericilor ca locuri de
înmormântare intra muros s-a desfăşurat în mai
multe etape semnificative care au avut urmări
importante şi asupra arhitecturii bisericilor
creştine.
Biserica şi locul din jurul bisericii au fost
în evul mediu cele mai vechi locuri de
înmormântare.1 Biserica însăşi a devenit loc de
înmormântare predilect, astfel că spre sfârşitul
secolului al XVI-lea locurile de înmormântare au
început să se epuizeze în majoritatea bisericilor
orăşeneşti.
Dacă iniŃial în bazilicile intra muros se
afla doar un altar fără mormânt, apoi un altar cu un
mormânt sub el, în criptă, deja în secolul al IV-lea
găsim exemple de morminte ale defuncŃilor de
vază în interiorul bisericilor, unul ilustru fiind
mormântul împăratului Constantin, care şi-a găsit
locul de odihnă veşnică în Biserica Apostolilor din
Constantinopol. Cu aceasta s-a deschis o lungă
tradiŃie a luxului funerar medieval, înmormântarea
ad sanctos /ad martyros, în imediata apropiere a
mormintelor sfinŃilor şi martirilor sau a relicvelor
acestora2. Acest tip de înmormântare devine cu
timpul un ”privilegiu de masă”.3
Ambrosie a fost primul părinte al bisericii
şi episcop suficient de sigur pe sine şi influent
pentru a impune în 395 să fie înmormântat sub
altarul propriei biserici episcopale din Milano.
Papa Damasus (366-384) a dat imboldul
hotărâtor pentru stabilirea cultului martirilor în
Roma. În 15 morminte situate în afara zidurilor, la
periferia oraşului, a pus să fie înscrise poeme
(carmina) în cinstea lor, caligrafiate de către

Filocalus, cel mai renumit caligraf, care realizase şi
faimosul codex cunoscut cu numele de „Calendarul
din 354”. Mormintele Sf. Petru şi Sf. Pavel erau
acum cele mai venerate din Roma, ei devenind
patronii oraşului.4
Începând cu secolul al V-lea, creştinii şi-au
schimbat în mare parte ritul funerar şi astfel
topografia mormântului, în Roma fiind tot mai
frecvent practicată înmormântarea în apropierea
mormintelor sfinŃilor şi martirilor. Se credea că
relicvele - păstrate din a doua jumătate a secolului
al IV-lea în biserică - difuzează virtuŃi, astfel că
locurile aflate în martyria şi vecinătatea lor erau
foarte căutate.
A urmat apoi un alt pas, o altă etapă în
istoria luxului funerar şi a construcŃiei bisericilor:
construirea unui altar cu un mormânt într-o capelă
laterală a bazilicii sau chiar într-o a doua bazilică
adăugată primei, aşadar în forma unei biserici
duble. Prin aceasta se ocolea interdicŃia pe atunci
încă respectată, aceea care nu permitea existenŃa
mai mult decât a unui altar într-o bazilică. Cu toate
acestea, la scurtă vreme, s-au construit mai multe
altare laterale (secundare) cu morminte sau
relicvarii alături de altarul principal în aceeaşi
biserică. În biserică, cât mai aproape de altarul
principal, au fost la început înmormântaŃi înalŃii
prelaŃi, în vreme ce membrii de rând ai comunităŃii
trebuiau să se mulŃumească cu un loc de
înmormântare în afara zidurilor bisericii.
Deşi conciliile de la Vaison (442) şi Braga
(563) au interzis înmormântarea laicilor în biserică,
practica era cu totul alta. Conciliul de la Mainz
(813) a îngăduit în mod oficial, pe lângă
înmormântarea episcopilor, abaŃilor şi preoŃilor, şi
înmormântarea acelor fides laici – regi, principi,

1

Braekman 1990, p. 96sqq.
Engels, Lippert 1998, p. 199sqq.
3
Lawers 2000, p. 210sq.
2
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nobili, patroni ai bisericii, ctitori, pe termen lung a
laicilor proeminenŃi şi bogaŃi.5
Deja
Augustin
explică
funcŃia
monumentului funerar: „Căci din nici un alt motiv
nu este definit ceea ce circumscrie mormintele
defuncŃilor drept monumente sau semne de
comemorare, decât acela că ele îi readuc în
memorie pe cei care prin moarte au fost răpiŃi
privirilor celor vii, pentru ca astfel să nu fie daŃi
uitării şi îndepărtaŃi din inimile lor, prin amintire
ele trezind comemorarea.“6 Pomenirea şi
comemorarea sunt importante pentru că defuncŃilor
le ajută „ceea ce face rugăciunea noastră pentru ei,
fie solemn prin jertfe la altar, slujbe sau pomeni.
Totuşi ele nu folosesc tuturor, ci doar acelora care,
atât cât au trăit, au acŃionat în aşa fel încât să le
folosească, dar pentru că nu putem discerne cine
sunt aceştia, se cuvine să o facem pentru toŃi cei
botezaŃi, ca astfel nici unul din cei la care aceste
binefaceri pot şi trebuie să ajungă să nu fie uitat.“7
În privinŃa înmormântării Augustin se referă totuşi
doar la înmormântarea „ad sanctos“ în bazilicile
funerare ale martirilor care se aflau în afara
oraşului.
Grigore cel Mare a introdus şi o nouă
direcŃie prin spusele sale cu referire la
înmormântarea în biserică. El extinde reflecŃiile lui
Augustin la înmormântarea în biserică în general,
spunând că ea ajută sufletelor defuncŃilor, deoarece
rudele şi prietenii, de câte ori vin la biserică, la
vederea mormintelor îşi aduc aminte de morŃii lor
şi se roagă pentru ei. Grigore duce însă ideea mai
departe. Oamenii care au făptuit multe păcate să nu
fie înmormântaŃi în biserică, pentru că aceasta ar fi
încă un mare păcat adăugat la păcatele grele pe
care le au deja, pentru că ar pângări lăcaşul
bisericesc.8 Cele exprimate de Grigore sunt

importante din două puncte de vedere. Pe de o
parte, bazându-se pe Augustin, comemorarea
rudelor prin rugăciune şi rememorarea lor prin
vederea mormântului sunt considerate chestiuni
folositoare, pe de altă parte problema atât de des
contestată şi interzisă a înmormântării în biserică9
este tranşată direct de către papă ca fiind permisă,
chiar dacă se limitează la persoanele care prin viaŃa
creştinească dusă o merită.
Ideile lui Grigore par să fi dus în perioada
următoare la o creştere a înmormântărilor în
interiorul spaŃiului bisericesc. În izvoarele de drept
bisericesc din secolele VIII-IX se înmulŃesc
reglementările cu privire la înmormântarea în
biserică, lămurind în primul rând înmormântările
preoŃilor şi mai rar al unor laici care s-au distins ca
buni creştini.10
Elitele trec treptat la înmormântarea ad
sanctos mai întâi în civitates şi din secolul al VIIlea chiar şi în teritoriu. Mormântul ctitorilor în
propria biserică, construită în apropierea curtis,
devine un model caracteristic de pietate al
secolelor VII-VIII.11
După cum arată descoperirile arheologice
din numeroase biserici din secolele VI-VIII, se află
atât de multe morminte în interiorul bisericilor, mai
ales în spaŃiul franc şi alamanic, astfel încât ele pot
fi considerate mai degrabă drept cele care
constituie regula.12 ObservaŃia este valabilă atât
pentru bisericile apărute în antichitatea târzie, cât şi
pentru noile construcŃii din epoca merovingiană şi
carolingiană, atât din interiorul, cât şi exteriorul
Imperiului roman târziu. Pe cât de regulate sunt în
perioada amintită, ele dispar probabil în cursul
secolului al IX-lea aproape în întregime din
biserici şi sunt până la sfârşitul evului mediu
dezvoltat doar în mică măsură depistabile. Din
nou, fenomenul este valabil atât pentru bisericile
mai vechi, în care anterior se practicau
înmormântări, cât şi pentru cele noi, construite abia
în această vreme.13
Pentru această epocă există câteva
exemple
ilustrative.
Membrii
dinastiei
merovingiene au fost îngropaŃi în diferite biserici
din Paris14, bunăoară în Sainte Geneviève, unde au
fost înmormântaŃi Clovis, soŃia sa, o fiică şi un
nepot, sau la Saint Denis, unde într-o anexă vestică
a bisericii existente din antichitatea târzie sunt
atestate începând cu secolul al VI-lea înmormântări

5

Asupra evoluŃiei practicii înmormântărilor şi referitor
la relaŃia între mormânt, monument funerar şi memoria
în evul mediu cf. Wischermann 1980. - Böhm 1994.
6
Augustinus, 6 (CSEL, 41, p. 630): „ sed non ob aliud
vel memoriae vel monumenta dicuntur ea quae insignite
fiunt sepulcra mortuorum, nisi quia eos, qui viventium
oculis morte subtracti sunt, ne oblivione etiam cordibus
substrahatur, in memoria revocant et admonendo faciunt
cogitari“.
7
Augustinus, 22 (CSEL, 41, p. 658): „Quae ita cum
sint, non existimemus ad mortuos, pro quibus curam
gerimus, pervenire, nisi quod pro eis sive altaris sive
orationum sive elemosynarum sacrificiis sollemniter
supplicamus, quam vis non pro quibus fiunt omnibus
prosint, sed eis tantum quibus dum vivunt conparatur, ut
prosint. Sed quia non discernimus, qui sint oportet ea
pro regeneratis omnibus facere, ut nullus eorum
praetermittatur, ad quoa haec beneficia possint et
debeant pervenire“.
8
Gregor, p. 311-314.

9

Kötting 1984, p. 76-78. - Oexle 1983, p. 54sq.
Scholz 1994, p. XXVI, unde aminteşte mai multe
sinoade şi capitulare ale vremii.
11
Reallexikon, p. 546.
12
Scholkmann 2000, p. 96.
13
Ibidem.
14
Meier 2002, p. 72.
10
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ale aristocraŃiei france, care de la regele Dagobert
(+639) a devenit biserica funerară a familiei regale.
Aceleiaşi categorii de biserici, ca şi Saint-Denis, îi
aparŃine o a doua construcŃie sacră cu
înmormântări interioare merovingiene, biserica
aflată mai la nord, Saint Barthélemy.15 De un rang
înalt asemănător sunt mormintele de pe la 540/550
ale unei femei şi ale unui adolescent în prima
construcŃie sacră de sub Domul din Köln.16
O situaŃie asemănătoare poate fi observată
şi în numeroase biserici mai mici din secolele VIVIII, cel mai adesea biserici personale
(Eigenkirchen) ale nobililor de Ńară.17 Din
numeroasele exemple, ilustrative sunt a doua
biserică a burgului din Stein am Rhein în ElveŃia
de la sfârşitul secolului al VII-lea sau prima
construcŃie a bisericii din Brenz (BadenWürttemberg) din prima jumătate a secolului al
VII-lea.18 Mormintele medievale timpurii din
Esslingen (Baden-Württemberg) atestă evident
schimbarea în obiceiul practicii înmormântărilor.
În vreme ce St. Vitalis I (înainte de 777) include
multe morminte în interior, în construcŃia
ulterioară, St. Vitalis II (între sfârşitul secolului IX
şi prima jumătate a secolului al XIII-lea), atestă
doar patru morminte.19 Aceeaşi situaŃie este
valabilă şi pentru a III-a fază de construcŃie a
bisericii deja amintite a burgului din Stein am
Rhein în ElveŃia de la sfârşitul secolului al VIIIlea, unde din această fază există doar două
morminte.20
Două fenomene trebuie evidenŃiate la
aceste înmormântări în biserică din evul mediu
timpuriu. Pe de o parte bisericile cercetate
arheologic în cauză evidenŃiază fără putinŃă de
tăgadă că obiceiul funerar de înmormântare în
biserică apare de pe la anul 500 şi nu are rădăcini
în obiceiul funerar al antichităŃii târzii şi din epoca
creştină timpurie. În al doilea rând ce se întâmplă
după secolul al IX-lea?
Din secolul al IX-lea înmormântările în
biserică sunt limitate drastic, sepultura lângă
biserică, practicată deja de mai înainte pentru cei
săraci (pauperes), devine regula.21

Modalitatea de înmormântare creştină se
originează în preceptele juridice ale antichităŃii
târzii, în care este reglementată şi dispunerea
mormintelor.22 Conform tradiŃiei romane, care nu
permitea înmormântări în interiorul clădirilor,
există o interdicŃie a înmormântărilor intra şi extra
muros, reluată şi în Codex Iustinianus. Singura
excepŃie permisă o constituie mormintele martirilor
şi sfinŃilor. Altfel decât ar lăsa descoperirile
arheologice să se creadă, această interdicŃie rămâne
valabilă şi pentru epoca în cauză, ea fiind mereu
reconfirmată cu ocazia diferitelor sinoade
episcopale, ca la Braga (561), Auxerre (578) sau
Nantes (658).23 Papa Grigore cel Mare o întăreşte
explicit în cea de-a patra carte a dialogurilor sale,
unde permite înmormântarea în biserică doar
sfinŃilor, în vreme ce păcătoşilor ea nu ar face
decât să le înrăutăŃească damnaŃiunea.24 Noi
strădanii menite să dea valabilitate acestei
interdicŃii se intensifică şi în cadrul reformei
carolingiene a bisericii. În vreme ce la conciliul de
la Aachen din 809 se dă o confirmare fără excepŃii,
sinodul de la Mainz defineşte în afară de
consemnarea acesteia pentru prima dată juridic
excepŃiile permise: episcopi, abaŃi, preoŃi
venerabili şi laici credincioşi care obŃin un drept de
înmormântare în biserică.25 Acelaşi lucru îl
stipulează un decret al episcopului Theodulf din
Orléans, în care este inclusă şi o motivaŃie a
excepŃiilor: „în părŃile noastre domneşte vechea
datină de a înmormânta defuncŃii în biserică şi
majoritatea locurilor care sunt sfinŃite pentru
serviciul divin şi prevăzute pentru aceasta, de a
aduce lui Dumnezeu jertfa misei (euharistia),
aproape că s-au preschimbat în cimitire… De
aceea de acum încolo să nu mai fie nimeni
înmormântat în biserică, doar dacă este preot sau
un alt îndreptăŃit, care prin meritele sale în timpul
vieŃii să fi dobândit acest loc pentru trupul
(cadavrul) său.”26 Asemenea prevederi au fost
preluate în codicele de drept bisericesc, ca în
decretul lui Gratian din secolul al XII-lea.27
Înmormântările în biserică din secolele VIVIII, atestate arheologic şi documentar,
reprezintă aşadar o excepŃie de la regulă,
de la aceste norme de drept bisericesc cu privire la
interdicŃia înmormântărilor în biserică. Tocmai
descoperirile arheologice arată că interdicŃia nu a
fost respectată. Faptul că mormintele aproape

15

Wyss 1996, p. 109-115.
Böhner 1980, pp. 377-391. – Stein 1996, pp. 99-118.
Despre chestiunea poziŃionării mormintelor în interiorul
bisericii critic cf. Hauser 1996, p. 438-447.
17
Pfäffgen, Riestow 1996, pp. 407-415. – Scholkmann
1997, pp. 455-464.
18
Vorromanische 1990, p. 401sq.; Vorromanische 1991,
p. 68sq.
19
Fehring, Scholkmann 1995, p. 35sqq.
20
Bänteli 1993, p. 181 sqq.
21
Reallexikon, p. 546.
16

22

Angenendt 1997, p. 667sqq.; Sapin 1996, p. 66sqq.
Sapin 1996, p. 69.
24
Angenendt 1997, p. 681.
25
Angenendt 1994, p. 77.
26
Citat apud Sapin 1996, p. 69.
27
Angenendt 1997, p. 681.
23
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de înmormântare în biserică.34 De acum ordinul
decidea care puteau fi persoanele acceptate. Dacă
judecăm după ştirile despre lespezile funerare din
bisericile sibiene, inscripŃii35 şi cercetări
arheologice36, fenomenul apare la fel ca şi în alte
zone tot in secolul al XIV-lea.
Locul mormintelor în biserică juca un rol
deosebit în privinŃa puterii de reprezentare socială.
Faptul se vede clar şi la Sibiu, aşa cum reiese din
Conspectus sepulchrorum (Gräbervisitation),
realizat din însărcinarea magistratului sibian la
1692.37 Mai ales nobilii şi clericii erau
înmormântaŃi în apropierea relicvelor şi a altarului.
Membrii conventului la S. Giacomo Maggiore din
Bologna aveau locul de înmormântare în cor.
Laicii erau înmormântaŃi lângă altarul ctitorit. Din
secolul al XV-lea mai mulŃi testatori îşi exprimă
dorinŃa de a fi înmormântaŃi lângă altarul ctitorit,
conform dreptului numit ius patronatus.
FuncŃia monumentului funerar este
deosebit de importantă, mai ales o dată cu creşterea
numărului de morminte în cimitire şi biserici,
mormântul trebuind să fie uşor de găsit, pe de altă
parte epitafurile amintesc despre o anumită
înmormântare, de obicei din aceeaşi biserică sau în
cimitirul învecinat cu ea. Mai ales în epoca
carolingiană epitaful a fost forma cea mai frecvent
folosită.38 În acest context, un rol însemnat revenea
inscripŃiei funerare, pentru că ea aminteşte numele
defunctului şi de regulă şi data morŃii.
Rememorarea numelui aduce defunctul în
comuniunea viilor şi îi îndeamnă pe aceştia la
rugăciune39. Abatele de Remiremont, Amatus (†
după 628), explică funcŃia inscripŃiilor funerare. Cu
conştiinŃa morŃii apropiate, abatele Amatus se
pregăteşte mai bine de un an prin exerciŃii de
penitenŃă pentru moarte. De asemenea, pune să-i
fie pregătit mormântul în zona intrării bazilicii din
Remiremont, pe care va fi înscris un epitaf făcut de

dispar din biserici începând cu secolul al IX-lea, cu
câteva excepŃii, şi pot fi atestate în mică măsură şi
pentru secolele ulterioare, până în secolul al XIIIlea, poate fi folosit ca mărturie materială pentru
intrarea în vigoare a interdicŃiei abia o dată cu
reforma carolingiană a bisericii, care s-a impus
într-un spaŃiu geografic mai amplu. De exemplu, la
Mainz interdicŃia intră în vigoare în 813.28
Aspectul este confirmat şi de faptul că
mormintele, dispuse în biserici în această epocă şi
înainte de evul mediu târziu, în măsura în care ele
sunt identificabile, aparŃin grupelor de persoane
incluse în lista de excepŃii, cum sunt mormintele
abaŃilor din corul bisericii carolingiene al
mânăstirii Pirmin din Reichenau29 sau sepultura
episcopilor din domul din Bremen30, care este
atestată documentar şi arheologic începând cu
înmormântarea episcopului Adalbert.
O excepŃie o constituie în permanenŃă
mormintele familiilor domnitoare/nobiliare, chiar
dacă în ceea ce priveşte definirea excepŃiilor de
către biserică ei nu sunt nominalizaŃi expressis
verbis. Aceste familii au reuşit de-a lungul evului
mediu să cucerească dreptul de a fi înmormântaŃi
în biserică. Cunoscute exemple sunt locurile de
înmormântare ale regilor salici din Domul din
Speyer31, ale Premyslizilor în bisericile din burgul
Pragăi32 sau ale lui Lothar von Supplinburg şi
familiei sale din Königslutter.33
Deoarece înmormântările în biserică din
evul mediu timpuriu constituie încălcări şi excepŃii
clare de la normele de drept bisericesc şi cum ele
sunt atestate regulat de descoperirile arheologice,
se pune întrebarea în ce măsură poate fi adusă ca
explicaŃie o structurare/organizare prin alte
dispoziŃii normative.
De la începutul secolului al XIV-lea se
constată o masivă revenire la obiceiul
înmormântării în biserică. În Italia fenomenul este
evident din deceniul IV al secolului XIV-lea.
Bunăoară, folosirea bisericii S. Giacomo Maggiore
din Bologna ca loc de înmormântare este obŃinută
de ordinul cerşetorilor din Italia pentru a-şi finanŃa
construcŃiile de biserici. Prin bula Inter
solicitudines nostras din 16 ianuarie 1303,
Bonifaciu VIII (1295-1303) acordă tânărului ordin
al eremiŃilor augustinieni privilegiul, dreptul
special de a pune la dispoziŃia credincioşilor locuri

34

Rano 1974, col. 313. Ordinul urma ca la fiecare
înmormântare să obŃină o quarta portio funeraria, cum
se stipula deja în bula Super cathedram. Privilegiul a
fost reînnoit şi întărit de papa Pius V în bula Etsi
Mendicantium Ordines din 16 mai 1567. – Leinweber
2000, p.45.
35
Albu 2002, passim.
36
V, pentru unul din cele mai vechi cimitire şi pentru
înmormântări intra muros în Biserica Azilului: BeşliuMunteanu 2008, pp. 38-42.
37
V. infra.
38
V. fragmentul unui poem funerar pe un epitaf din a
doua jumătate a secolului al IX-lea din biserica
mânăstirii din Lorsch (DI 38 Bergstraße, Nr. cat. 3). Bischoff 1977, p. 263sqq.
39
V. şi capitolul „La prière“, în Neveux 1967, p. 365383.

28

Reallexikon, p. 528.
Zettler 1988, p. 82sqq.
30
Karl Heinz Brandt 1976, p. 7-28.
31
Das Reich der Salier 1992, p. 283sqq.
32
Schulze-Dörlamm 1993, p. 603sqq.
33
Röttling 1985, p. 297sqq.
29
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privitoare la luxul funerar şi sepulcral45 se aplică
stărilor, rangurilor clericilor şi membrilor ordinelor
şi comunităŃilor spirituale, religioase.
În reglementările bisericeşti reformate
(Kirchenordnungen) au fost stabilite forme noi cu
privire la înmormântare şi morminte.46 Reforma a
modificat cel mai profund dintre toate riturile
creştine care conturau cotidianul bisericesc al
credincioşilor tocmai chestiunile care Ńin de
înmormântare şi cultul defuncŃilor, mai ales prin
eliminarea rugăciunilor pentru defuncŃi (Fürbitten)
tradiŃionale în ritul catolic. Prin doctrina
protestantă a salvării păcătosului „doar prin
credinŃă” şi respingerea teologiei catolice a
Purgatoriului, teologia protestantă a delimitat şi
mai clar lumea viilor de cea a morŃilor. Cu toată
opoziŃia unor clerici protestanŃi, înmormântările în
biserică vor continua.
La sfârşitul secolului VIII a apărut un nou
tip de confraternitate, asociaŃii create mai degrabă
între întregi comunităŃi clericale decât între clerici
individuali. În anul 800 ia fiinŃă o „conventio et
unanimitas precum”, care reunea abaŃiile de
Reichenau şi Sankt Gallen, fiecare obligându-se să
ofere servicii funerare în cazul decesului unuia
dintre călugării celeilalte abaŃii.47 Istoricii
consideră că dezvoltarea şi răspândirea confreriilor
clericale începând cu mijlocul secolului VIII pare
să-şi fi primit imboldul de la misionarii irlandezi şi
anglo-saxoni, atunci când fiind străini pe continent
şi-au căutat legături spirituale cu membrii altor
biserici. Probabil asemenea confrerii au fost
încurajate de către monarhii carolingieni, în
căutarea de a crea unitate spirituală şi politică în
imperiu cu ajutorul clerului.48 Confreriile
religioase care deja din vremuri anterioare aveau
drept scop rugăciunea colectivă şi activităŃile
caritative au cunoscut o amploare deosebită în
pragul Reformei. Numărul fraternităŃilor sau
confreriilor laice a crescut spectaculos în secolul
XV, astfel că ele nici nu mai puteau fi controlate
practic şi efectiv de către biserică. Punctul
culminant atins de aceste confraternitates,
fraternitates, sodalitates se află la cumpăna
secolelor XV-XVI.49 Erau înfrăŃiri ale călugărilor
şi laicilor, bărbaŃi şi femei din comuniunea
credincioşilor în scopuri pioase şi caritative care îşi
aveau propriile mise şi zile de sărbătoare. FraŃii se

el însuşi: „Pro anima Amati penitentis hic sepulti
Domini misercordiam deprecari digneris, ut si
quid mea pravitas de meis multis peccatis obtinere
non potuit tepide penitendo, obtineat vestra
tantorum caritas sedule Domini misericordiam
deprecando“.40 Îndemnul la rugăciune pentru
mântuirea sufletului survine ca o necesitate a
continuităŃii
implorării
iertării
păcatelor
defunctului, deoarece acesta în timpul vieŃii nu a
avut suficient timp ca să se căiască. Comuniunea
celor vii devine moştenitoarea şi continuatoarea
unui demers al defunctului de pe când acesta era
încă în viaŃă.
Memoria, comemorarea liturgică a
morŃilor, este unul dintre cele mai bine studiate
fenomene ale istoriei medievale, datorită unei
strălucite pleiade de savanŃi germani care
colaborează la nivel formal şi informal.41 De la
sursele dificile ca „Books of Life” şi necrologii42,
dar şi din alte surse, mai cu seamă imagini şi
cronici43, este explicat modul în care defunctul
putea fi readus în memorie prin pomenirea la
liturghie şi cum liturghia a creat adevărate
comuniuni în care cei vii şi cei morŃi arau aduşi
laolaltă. Predicile, slujbele de pomenire sunt un
aspect al acestei „memorii” liturgice a morŃilor.
Aplicarea unei inscripŃii cu indicarea numelui
defunctului are în acest fel o funcŃie similară celei
a înscrierii numelui în cunoscutele „libri
memoriales“ şi în necrologii.44
Formele corecte, sancŃionate religios şi
social de commendatio animae şi memoria pentru
membrii diferitelor stări şi ranguri sociale
medievale, înlocuiesc în primul rând regulamentele
şi legile referitoare la luxul funerar.
Ceremonialul de înmormântare, dispunerea
mormintelor şi pomenirea defuncŃilor evoluează în
evul mediu, luxul material legat de înmormântări şi
dispunerea mormintelor depindea în primul rând de
starea socială a defunctului şi a familiei sale. Micii
meşteşugari sau zilierii oricum nu îşi permiteau
cheltuieli suplimentare ocazionate de aceste
evenimente ca ele să fie interzise sau limitate de
către forurile bisericeşti sau urbane. Reguli aparte

40

Vita Amati , p. 219sq.
D’Avray 1994, p. 1-2. - Schmidt, Wollasch 1984
despre răspândirea şi originalitatea acestor cercetări.
42
Despre Libri memoriales şi necrologii, cf. Schmidt,
Wollasch 1976, p. 70-95.
43
Despre imagini v. Oexle, „Memoria und
Memorialbild”, în Schmidt, Wollasch 1984, 384-440;
Althoff, ibid. 648-665.
44
În legătură cu funcŃia cărŃilor memoriale, cf. Oexle
1994, passim; Schmidt 1983, 620-644.
41

45

Germania sacra 41, Erzbistum Trier, 9, Das Stift St.
Simeon in Trier, bearb. v. Franz-Josef Heyen, p. 548, cf.
„Begräbnisrecht”.
46
Die Kirchenordnung 1824.
47
McLaughlin 1994, p. 83.
48
McLaughlin 1994, p. 85. Schmidt, Wollasch 1967,
pp. 371-377.
49
Schreiner 1992, p. 62.
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obligau la rugăciuni unul pentru celălalt, puneau să
fie citite mise pentru sufletele defuncŃilor,
întreŃineau lumânări la altarele bisericii, ctitoreau
altare ei înşişi şi chiar construiau capele. Dincolo
de activităŃile caritative – hrăneau şi îmbrăcau
săracii, tratau bolnavii – se îngrijeau de
înmormântarea membrilor decedaŃi.
În Sibiu confreriile religioase sunt atestate
anterior perioadei Reformei: astfel, o fraternitas
sedis Cibiniensis de la mijlocul secolului al XIVlea50, închinată Fecioarei Maria, şi fraternitas
sanctae Annae, în care alături de clerici sunt
menŃionaŃi cu numele laici de vază, îndeobşte
patricieni ai oraşului51.
Reiese din existenŃa deja în anul 1394 a
unui Liber specialis Missarum, qui pertinet ad
fraternitatem per Cybynium, comandat în acest an
de către plebanul Michael din Şura Mică pentru
Kalandsbruderschaft
(societas
vulgo
confraternitas calendariorum) din Sibiu52,
cunoscută ulterior drept Leichen-Brüderschaft, şi
scris de copistul Theodoricus, că această societate
exista deja cu ceva vreme mai înainte. Aceste
confrerii răspândite deja din secolul al XIII-lea,
mai ales în spaŃiul nordic şi central al Germaniei,
îşi trag numele de la serviciul divin comun obişnuit
care se Ńinea în prima zi a lunii (calendae), reunind
clerici ai unui teritoriu, respectiv decanat. Cu
timpul structura lor se modifică, astfel că în afara
clericilor sunt amintiŃi şi laici în listele
confreriilor.53 Misalul sibian enumeră şi membrii

defuncŃi ai confreriei şi vorbeşte despre scrisori de
indulgenŃă pentru îndeplinirea anumitor ritualuri şi
rugăciuni.54
Deja de la sfârşitul secolului V exista o
taxă pentru toate oficiile clericale. Vânzarea
indulgenŃelor, taxele ocazionale (taxa stolae,
accidentia, casualia) iau amploare. Preotul
pretindea pentru aproape orice oficiu – botez,
cununii, înmormântări, spovedanii - o recompensă
materială sau pecuniară, veniturile sale trebuind fi
în cea mai mare parte livrate bisericii. Se observă
că biserica a cultivat din ce în ce mai mult în
secolele XIV-XV fiscalizarea religiei. Pe piaŃa
bisericii romano-catolice, mântuirea sufletelor
putea fi cumpărată de către laici, preoŃii fiind cei
care o scoteau la vânzare.55
Înmormântările erau taxate în funcŃie de
locaŃie şi numărul de servicii şi accesorii solicitate.
În general, în afara mânăstirilor care aveau
avantajul de a fi, prin structură, locuri de
înmormântare unde slujbele de pomenire erau mult
mai dese, erau preferate mai cu seamă bisericile
parohiale
În Zürich, la începutul secolului XV, între
4 şi 8 d taxa de înmormântare pentru un copil,
pentru un adult 1 fl., la 1418 deja între 1-2 fl. / ß
pentru un copil şi 4 fl. pentru un adult. Iarna
cheltuielile pentru săparea pământului îngheŃat
creşteau.56
În München un loc de înmormântare în
biserică costa în 1507 „vorfordern grab in medio
ecclesie” 10 florini, iar sculptarea unei pietre
funerare 14 fl.57
Deja la 1456 la St. Michael Cornhill se
percepea o taxă de 6 s (shillings). 8d. (pence)
pentru o înmormântare în biserică şi 3s. 4d. în
loggia sau capela bisericii. La 1565 la St. Helen
Bishopgate în Londra cei responsabili decid să
ceară o taxă de 15s., în zonele aproape de cor şi
altare, de 10s. între zona scărilor până spre cor,
respectiv 6s. 8d. pentru restul corpului bisericii. All
Hallows the Great în Londra percepea la 1622
preŃuri pentru cinci locaŃii în biserică: în cor, taxe
ce se aflau la discreŃia rectorului, Capela Fecioarei
(Lady Chapel) în aripa sudică (13s. 4 d.), Capela
Sf. Ecaterina în aripa nordică (10s.), alte părŃi ale

50

Gross 2003, p. 161-170, passim.
Seivert 1872, 314-360.
52
Bruk. Mss. 665 (v. 3.73), fol. 112 – Reinerth 1970, p.
113-122.- Reinerth 1972. – Reinerth 1976. – Cosma
1969, Bucureşti, 29-35. Manuscrisul nu este singular,
astfel că mai există un misal provenit din Cisnădie
(Parohia Cisnădie, fol. 212+7+11, sec. XIV) şi un
antifonar din Sibiu (Ms. Biblioteca Brukenthal nr. 594
(v. 1.2), cf. Schullerus 1928, 308sq.
53
În timp, denumirea şi parŃial atribuŃiile lor
predominant funerare sunt preluate de vecinătăŃi şi
asociaŃii de stradă de întrajutorare. Cf. Lindner 1894, p
221. - Lakó, 1985, p. 398. - Szabó 1995, p. 228. Cf.
Seivert 1859, p. 51: „wehn einer nicht czur leichen
komptt, verfelt d. 4.” În statutele vecinătăŃii „obere
Wiese” din anul 1563. Ulterior, la 1652, sunt create
articole de vecinătate unitare şi general valabile (ibidem,
p. 93): „art. 14. Welcher nicht zur Leichen kompt wenn
daß Nachbarzeichen ombgeschickt wirdt soll straff
verfallen d. 16. Ob er schon mitgehet und nicht mitt zu
ruck kompt. Art. 15. Wenn ein gutter Herr aus der
Nachbarschafft wird begehren, sein Leiche mit den
Nachbarn zum Begröbniß zu tragen, so sollen die
jüngsten darzu verpflichtet sein, welchen nemlich von
den zweien Nchbarhannen gebotten wird bei straff d.
50. der diesem anders thutt. Art. 16. Welch Nachbar ein
51

Leich tragen lest mit den Nachbarn, soll von einer
großen Leichen geben f. 1 von einer kleinen d. 50.
Davon soll die helfft der Nachbarschafft, die helfft den
Trägern zukommen. Art. 17 Welcher ein fremde
Nachbarschafft seiner Leiche nachzufolgen bittet, soll
derselben NAchbarschafft erlegen d. 50.”
54
Teutsch 1872, 201sq.
55
Cf. Tanner 2004, p. 180sqq.
56
Dörner 1996, p. 157.
57
Germania sacra 28, p. 32.
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bisericii (6s. 8d.) şi „Mr. Champions vault” (6s.
8d.), asemănător şi în Holy Trinity, Chester.58 În
general în Anglia începutului de secol XVII
înmormântările intra muros erau neîndoielnic
scumpe, de obicei 6s.8d. pentru o înmormântare în
biserică şi 10s. în capelă.59
În Paris, la Saint-Jean-en-Grève în 1670, în
timp ce o înmormântare în biserică costa cel puŃin
7 livre pentru un adult, în cimitire se situa între 3 şi
7 livre. Săracii, fie că depindeau sau nu de mila
parohiei, nu plăteau nimic pentru înmormântarea în
pământul bisericii. Groparii primeau o sumă
gradual similară pentru săparea gropii şi celelalte
servicii. SituaŃia era foarte asemănătoare în cazul
cimitirelor Saint-Gervais la 1675 şi Saint-Andrédes-Arts în 1687.60
La mijlocul secolului al XV-lea s-au iscat
chiar aprige adversităŃi legate de competenŃele
diferitor foruri şi instituŃii cu privire la dreptul
sepulcral. 1454 o dispută violentă se iscă între
curatorii parohiilor (Leutpriester) şi cele patru
ordres mendians stabilite la Strassburg. Primii
pretind că doar ei au dreptul de a îngropa morŃii şi
cer în afara taxei funerare legale (ultimum vale) de
30 pfenningi, o adăugare proporŃională cu averea
defunctului, de 10 la 15 florini, aceasta cu cea mai
mare rigoare. Călugării, pe de altă parte, se
consideră de asemenea îndreptăŃiŃi să îngroape
morŃii în capele şi mânăstiri, întemeiate de
înaintaşii lor, dar ei se mulŃumesc cu donaŃiile
voluntare care li se oferă. Magistratul şi oamenii
„rezonabili” i-au susŃinut pe cei din urmă;
episcopul, canonicii, femeile şi populaŃia au luat
partea primilor. Chestiunea a degenerat în
răzmeriŃe şi dezordine. Oraşul şi călugării au depus
în cele din urmă contestaŃie la papa Calixt III, care
a numit o comisie cu menirea de a examina
chestiunea. Aceasta se va pronunŃa în favoarea
magistratului şi călugărilor şi a ordonat, sub
pedeapsa excomunicării, ca să nu se ceară pentru
dreptul mortuar decât ceea ce permitea taxa şi
reglementările Bisericii (portio canonica). Această
sentinŃă a displăcut lui Johannes Kreutzer de
Guebwiller, parohul catedralei, care de altfel era un
om respectabil şi plin de zel. RezistenŃa sa a făcut
ca el să fie excomunicat de către legatul papal, dar
el a apelat la Roma. Magistratul trimite din nou un
deputat pe lângă papă, care a ratificat printr-o bulă
din 22 ianuarie 1455 decizia comisarilor săi şi
însărcina
abaŃii
de
Gegenbach
şi
de
Ebersheimmunster să execute judecata. Se iscă noi

mişcări şi imprecaŃii contra magistratului. Într-o
scrisoare, episcopul îl declară pe Kreutzer
nevinovat; femeile îl proslăvesc ca pe un sfânt,
populaŃia striga despre injustiŃie. PreoŃii au
considerat nulă şi neavenită anatema atâta vreme
cât ea nu a fost proclamată decât în mânăstiri şi de
către călugări. Magistratul ia în consecinŃă decizia
de a-l exila pe Kreutzer din oraş. Parohul rebel va
lua drumul Romei, obŃinând de la papă nu numai
absoluŃiunea, ci şi un ordin ca episcopul de Basel
să examineze chestiunea. Magistratul, pe de altă
parte, va trimite la Roma pe avocatul său Jakob de
Diedenhofen, care cu ajutorul cardinalului Sixt va
obŃine revocarea ordinului şi punerea în execuŃie a
bulei din 22 ianuarie. Turbulentul şi obstinatul
Kreutzer nu se supune. În 30 mai 1457 se plânge a
doua oară la papă referitor la interdicŃia ordinelor
mendiane aplicată preoŃilor seculari. În cele din
urmă, magistratul obŃine ca Kreutzer să fie respins
în cererile sale şi ca preoŃii seculari să se supună. 61
La 1554 magistratul sibian dă o hotărâre
prin care pe viitor nimeni, în afara senatorilor,
centumvirilor şi clericilor, să nu mai fie
înmormântat în biserică.62 Ordinea bisericească
lutherană specifică, de altfel, că acolo unde există
ius patronatus (nobili, oraşul sau comuna), acesta
trebuie respectat.63
Pentru ceilalŃi locuitori s-au înfiinŃat la
Sibiu două cimitire extra muros, fiind străpunsă
„poarta morŃilor /cadavrelor“ (Leichentürchen) în
zidul estic al oraşului – bastionul Haller, o măsură
care a fost luată din cauza ciumei care a bântuit în
acest
an
"per
totam
Hungariam
et
Transsylvaniam"64 şi căreia i-au căzut victimă
3200 de sibieni. Din cele două cimitire, al doilea se
afla dincolo de zidurile vestice ale oraşului, spre
Cibin, a rămas doar cel de lângă iazul croitorilor.65
61

Aufschlager 1826, p. 227-229.
InterdicŃiile de acest fel se înmulŃesc la mijlocul
secolului al XVI-lea, ceea ce arată tocmai amploarea
fenomenului. În 1566, Adunarea ScoŃiei dispune
interzicerea înmormântărilor în biserică, iar cei care
contraveneau ordonanŃei urmau să fie suspendaŃi de la
privilegiile Bisericii. Totuşi aceste înmormântări au
continuat, în ciuda edictului, mai ales în cazul familiilor
de rang înalt, care cereau locuri de înmormântare
deosebite de cele ale oamenilor de rând. Puckle 1926, p.
98-100.
63
Die Kirchenordnung, p. 18.
64
Albu 2002, cronica murală, Nr. 51.
65
Cf. Soterius, p. 46: "Coemeteria fuere olim ad majus
templum, ubi ossibus adhuc plena sunt omnia et de quo
Litterae Martini Papae superius aductae legi possunt, ut
quum anno 1554 pestilentia nimium Cibinii grassaretur,
ut defunctorum cadavera spatium angustum vix amplius
caperet, extra urbem utrinque bina coemeteria sunt
designata, orientem versus ad piscinam Sartorum ex
62

58

Harding 2002, p. 128sqq.
Gittings 1984, p. 143. - Coster, Spicer 2005, p. 130sq.
– Sherlock 2008, p. 178.
60
Harding 2002, p. 78.
59
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Şi în 1574 şi 1577 sunt semnalate epidemii de
ciumă la Sibiu,66 ceea ce a dus chiar la refolosirea
lespezilor funerare.67
Hotărârea din 1554 a fost însă frecvent
încălcată – abia la începutul anului 1789
magistratul
sibian
pune
capăt
definitiv
68
înmormântărilor în biserică , astfel că un decret al
senatului sibian din anul 158169 (Il. 1, 2) stipulează
suma ce trebuia plătită pentru o înmormântare în
biserica parohială, pe atunci 6 fl. pentru un
mormânt cu lespede şi 8 fl. pentru un mormânt fără
lespede.
"Item wenn mann in die Kirch legdt, er
habe ein eigen begrebnuß, oder nichtt, soll geben 6
fl. Legtt er einen Stein, soll darfon nichts geben.
Legt er aber keinen Stein, sol dafür geben 8 fl."
Cam un secol mai târziu punerea unei
lespezi în biserică costa 9 florini. La 7 august 1691
comitele saşilor Valentin Franck plăteşte 18 florini
pentru două lespezi funerare în Biserica
evanghelică parohială din Sibiu, cu acordul
senatului.70
CetăŃenii obişnuiŃi plăteau de regulă 1
florin pentru o înmormântare în cimitir în perioada
cuprinsă între 1571-1728.71
Decretul magistratului sibian din 1581 este
revelator în acest sens. Era mai ieftin un loc de
mormânt în biserică, dacă familia punea personal o
lespede, altfel oraşul trebuia să cheltuiască
suplimentar pentru aşezarea unei lespezi
anepigrafe, care era apreciată la valoarea de doi
florini. Costul unei lespezi epigrafe simple trebuie
să fi fost în această vreme cel puŃin dublu (cf.
supra).

Decretul sibian din anul 1581 aminteşte
practica înmormântărilor nu doar în biserica
parohială, ci şi în „mănăstire”, aşadar fosta
mănăstire dominicană - înălŃată în 1474 şi preluată
în anul 1543 de către oraş. În secolul al XVI-lea
încă se mai practicau înhumări în interiorul
bisericii fostei mânăstiri, rămasă şi cu numele de
Klosterkirche:
„Item wen mann in das Kloster legt, sol
geben f. 2 d.-, und ist schuldig einen Stein zulegen,
unnd gibt nix darvon.”
Asupra taxei de înmormântare în Biserica
Azilului documentul menŃionează:
"Item wen man in das Spital legt, sol geben
fl. 3. Item wer einen eignen stein da hatt, unnd
darunter gelegt wirdt, gibt nix darfon, sondern
allein vom begrebnuß fl. 6"72
Biserica Azilului sau a Spitalului
(Asylkirche / Spitalskirche)73 - una dintre cele mai
vechi biserici construite în Oraşul de Jos, probabil
în secolul al XII-lea74, Soterius transmite data
inscripŃionată a construcŃiei 122975 - a fost atent
cercetată arheologic, situaŃia înmormântărilor fiind
lămurită, ultima menŃionată fiind aceea a preotului
Johann Bordan la 1708.76
Conspectus
sepulchrorum
(Gräbervisitation), realizat din însărcinarea
magistratului sibian la 1692, cu unele note
marginale din anul 1721,77 este o sursă importantă
cu privire la repartiŃia iniŃială a mormintelor şi
respectiv lespezilor din biserica evanghelică
sibiană. Dacă la acestea se adaugă informaŃiile
transmise de Möckesch78 şi schiŃa întocmită de
Neugeboren79 în timpul restaurărilor din 1853-54,
ne apare o imagine aproape integrală.
Scrierea începe cu un fel de promulgatio
sau publicatio, dacă în aprecierea genului luăm în

hortis quare facilius mortui huc deferri possent,
perruptus urbis murus est, et ianua funebris parata, quae
inde nomen habet, quemadmodum occidentem versus
inter Civium et Serrarium portam idem evenit, nam et
murus perforatus ad turrim cerdorium ..., illum
coemetrium forsitan retulisse videatur."
66
Albu 2002, Nr. 67.
67
Ibidem, Nr. 75.
68
Siebb. Quartalschrift 1, 1790, p. 71sqq. şi
Protocoalele Magistratului nr. 37 şi 247/1789 aflate la
Arhivele NaŃionale, Filiala Sibiu. InterdicŃia, reînnoită
de guberniu în 1807 şi 1809, a mai fost încălcată în
Biserica Parohială Ev. din Sibiu doar în cazul baronului
Samuel von Brukenthal (12 aprilie 1803).
69
Constitutiones ratione taxae sepulturarum in templis,
U V, Nr. 976, la ANS, Sibiu.
70
cf. Magistratsprotokoll, Nr. 1455, Bd. IV, p. 52.
71
cf. Kirchenrechnungsbuch / Expensa, Percepta,
Debita (B 6—9, Nr. 118, Col. Brukenthal la ANS,
Sibiu): Mergen Mann în anul 1633 "am begrebniß fl.1
dedit" (F. 138), „item bleibt Michael Schuller am
begrebniß seines Kindes schuldig fl. 1" (F. 140), am
begrebnis der Zenerd Schmidin d. 8” (F. 163).

72

Cf. U V, Nr. 976, la ANS Sibiu.
"Hospitale pauperum" şi "templum beatae Mariae
Virginis in pauperum", cf. Soterius, 17, 45.
74
Niedermaier, 107, 238.
75
Soterius, p. 17 – Soterius 130, p. 60: "... in pomerium
urbis pars superior recepta est, eaque circumducta
muris, quamvis ante illud tempus ad pedem montis
versus occasum Hospitale pauperum additum fuerit cum
sua villa anno videlicet MCCXXIX vel paulo prius”. Cf.
capitolul "Nichtaufgenommene Inschriften", în Albu
2002.
76
Beşliu-Munteanu 2008, p. 40sq.
77
Conspectus sepulchrorum in templo cathedrali
Cibiniensis existentium, eorum propritariorum, die 1.
Sept. 1692 concinnatus, ANS, Signatură U V 1616
(Collectio posterior). – Albu 1998, p. 147-166.
78
Möckesch 1839, passim.
79
Planul şi legenda lui Johann Ludwig Neugeboren,
custode la Muzeului Brukenthal între 1835 şi 1862, au
fost publicate de Spek 1947, p. 34sqq.
73
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considerare formularul clasic, accentuând asupra
scopului „vizitaŃiunii mormintelor“, acela al
stabilirii proprietarilor de drept ai mormintelor şi a
posibilităŃilor care existau în transmiterea acestora
prin succesiune, cumpărare, donaŃii ş.a.:
„Anno 1692 Die 1 Septembris werden ex
communi
Deliberatu
Spectabilis
ac
G(ene)rosor(um) D(omi)nor(um) Officialium ut et
Amplissimi Senatus die Kirchen-Gräber revidieret
und besichtigt, worbey concludieret wirdt, daß wer
ex haereditate einige Praetension zu einem oder
dem andren Grabe haben mögte, derselbe soll die
Genealogiam richtig docieren undt deducieren,
daß man seine Berechtigckeit sehen möge. So soll
man auch ex Testamentaria Dispositione item
Dona(ti)one de Emptione Gräber können
apprehendieren, welche de jure auch ad Posteros
können derivieret und deferieret werden. Wer sein
jus nicht richtig docieren können wird auch nicht
obtinieren sollen, prout reliqua haereditas
apprehenditur.“
Încheierea (dispositio şi sanctio) impune
respectul pentru monumentul funerar, pentru
mormintele strămoşilor, deoarece ele deveniseră
tradiŃie (vestigia). Încă la sfârşitul secolului al
XVII-lea blazoanele, stemele şi numele sunt
asimilate deopotrivă aceleiaşi funcŃii pe care o au
în cadrul monumentului funerar - după răspândita
concepŃie apărută din evul mediu timpuriu; ambele
sunt semne de identificare a defunctului, ceea ce în

biserică serveşte şi ca îndemn la rugăciune, iar la
Judecata de Apoi la chemarea morŃilor din
morminte.
Lespezile
care
poartă
inscripŃii
(„inskribierte Grabsteine“) nu pot fi „sepulchrate“,
deci înstrăinate funcŃiei pe care o au sau
îndepărtate de la locul mormântului. Această
măsură, asupra căreia documentul insistă, este
pertinentă cu privire la refolosirea lespezilor.
Există mai multe cazuri, chiar din secolul al XVIIlea, care dovedesc această cutumă, spre exemplu
lespedea lui Georg Hecht (†1496)80, refolosită în
această vreme de Melchior Hermann. Exhumarea
şi transhumarea nu erau văzute cu ochi buni,
păstrarea inscripŃiilor iniŃiale, referitoare la
defuncŃii pentru care lespezile au fost realizate,
alături de noile inscripŃii fiind o dovadă în acest
sens.
„Item wird concludieret wo nur einige Vestigia
Wappen oder Nahmen auff einigen Stein, einigen
Gräbern seyn, so soll das von niemandem angetast
werden,...Auch von keinem, er mag seyn wer Er
will, wie von manchen bißhero geschehen, die von
einer oder andren Familie Gräber optimieren und
von ihnen ahnen, oder Eltern gebeinen die
inscribierte grabstein sepulchrieren, und anders
wohin schiben oder versetzen laßen, thuts iemand
der gebe Rechenschaft für Gott und denen Gott die
inspection81 nach seinem Tode geben wird sub
poena tunc decernenda, praeter rationem Deo
reddendam.“

80

Albu 2002, nr. cat. 18, il, 9.
Inspectio desemnează aici iertarea păcatelor, în evul
mediu Dumnezeu este observatorul care arbitrează
(inspector), cf. Habel, Gröbel 1989.
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Abstract: The paper is aiming at commemorating Michael Csaki, the most important curator of the
Brukenthalmuseum in Sibiu (curator between 1892-1927). During the 35 years he was in service, the curator
reorganized most of the museum’s collections, published the catalogue raisonné, contributed articles and
corresponded with numerous personalities from his country and from abroad. The paper also encompasses a
letter written in 1909 when Csaki stood for several months in Germany and also a list of the most important
of his publications.
In Agnetheln/Agnita verkehrte er freundschaftlich
mit dem seit 1868 in diesem Marktflecken tätigen
Pfarrer, Biologen und Ethnologen Franz Friedrich
Fronius (1829-1886). 1885 wurde Michael Csaki
zum
Professor
an
der
Hermannstädter
Mädchenschule ernannt, eine Lehranstalt, in deren
Dienst er sich bis 1903 befand. In demselben Jahr
wechselte er an das evangelische Gymnasium – die
bekannte Brukenthalschule – über, wo er bis zu
seiner Pensionierung im Jahre 1916 Geschichte
und Geographie unterrichtete.
Parallel zu seiner Lehrtätigkeit wirkte
Professor Csaki ab 1892 als Kustosadjunkt und ab
1895 als leitender Kustos des Brukenthalmuseums,
einer Institution, die nach dem Ableben des letzten
Barons von Brukenthal in den Besitz des
evangelischen Gymnasiums bzw. in den Besitz der
evangelischen Stadtpfarrkirche Hermannstadt /
Sibiu übergegangen war. Im Unterschied zu seinen
Vorgängern, die die Galerie und deren
wissenschaftliche Erforschung vernachlässigt
hatten, widmete sich Csaki vorrangig dem Studium
der Pinakothek. Außer der Gemäldesammlung war
es die Bibliothek, die ihm ebenfalls viel Energie
abverlangte. Dieser großen deutschen Bibliothek
im Südosten Europas maß er eine besondere
Bedeutung zu, da sie dank ihres reichen
Buchbestandes das Fehlen einer heimischen
Universitätsbibliothek wettmachen musste. Daher
war der Kustos bestrebt, sie dauernd zu erweitern
und zumindest in einigen Fachgebieten auf den
neuesten Stand der Wissenschaft zu bringen.

Am 17. Januar 2008 jährte sich der
Geburtstag des wohl bedeutendsten Kustoden des
Hermannstädter Brukenthalmuseum zum 150. Mal.
Professor
Csaki
verdankt
seinen
hohen
Bekanntheitsgrad nicht nur seiner langjährigen
Dienstzeit, sondern seiner Arbeit im Dienste einer
Institution, mit der er sich über ein DrittelJahrhundert identifiziert hat.
Der in Mediasch/Mediaş geborene Michael
Csaki entstammte einer sächsischen Bürgerfamilie.
Er absolvierte 1876 das Gymnasium seiner
Geburtsstadt und bereitete sich anschließend an
den Universitäten Wien und Leipzig für den
Lehrer- und Pfarrerberuf vor. Außer Theologie
studierte Csaki Geschichte und Geographie. Es ist
nicht belegt, dass er auch kunstgeschichtliche
Vorlesungen
besucht
hat,
die
beiden
Universitätsstädte
jedoch,
die
reich
an
Kunstschätzen waren, boten dem aufgeschlossenen
jungen Mann Gelegenheit, sich auch in dieser
Richtung zu bilden. Tatsache ist, dass der spätere
Kustos „Schauen“ gelernt hatte und außerdem über
ein sehr gutes visuelles Gedächtnis verfügte.
Nach
seiner
Heimkehr
vom
Hochschulstudium wurde er im Jahre 1880 zum
Rektor der Volks- und Gewerbeschule in
Agnetheln berufen, wo er fünf Jahre lang
unterrichtete „ein volles Lustrum“, wie der
Verfasser des Nachrufes auf Csaki 1927 schreibt1.
1

Siebenbürgisch Deutsches Tageblatt, 1927, 4; Bielz,
1996, S. 159-161.
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Angesichts der prekären finanziellen Lage der
Institution war dies nicht einfach. Ein besonderes
Verdienst Csakis war das Anlegen von zwei
Zettelkatalogen,
die
die
Arbeit
der
Bibliotheksbenutzer
erheblich
erleichterten.
Desgleichen führte Csaki auch eine ausgedehnte
Korrespondenz mit Verlagen und Bibliotheken in
Deutschland und garantierte mit seinem Namen
und seiner Autorität, wenn siebenbürgische
„studiosi“ Bücher aus namhaften Bibliotheken im
Ausland ausliehen. Als Beispiel sei hier ein Brief
von Victor Roth, datiert 16 Mai 1898, angeführt, in
dem Roth, der sich in Großschenk aufhielt, durch
Vermittlung Csakis zahlreiche Bücher aus der
Universitätsbibliothek in Halle anforderte2.
Kustos
Csaki
wurde
in
seinen
Bemühungen um die Galerie von mehreren
berühmten Kunsthistorikern unterstützt wurde. Die
Begegnung mit einem der bedeutendsten
Kunstkenner seiner Zeit, Theodor von Frimmel
(1853-1928), kann als ein Glücksfall bezeichnet
werden. Der Wiener connaisseur reiste 1894 nach
Hermannstadt, um die Brukenthalgalerie zu
studieren. Diese Reise war Teil eines ausgedehnten
Projekts, das das Studium aller Privatgalerien der
kk. Monarchie umfasste. Frimmel ist es zu
verdanken, dass die Brukenthalgalerie in kurzer
Zeit europaweit bekannt wurde. Hervorzuheben
sind seine vorzüglich dokumentierten Schriften
über die Brukenthalgalerie, die Zuschreibungen
nicht signierter Gemälde sowie die Hilfe, die er
Csaki zuteil werden ließ, als dieser den catalogue
raisonné der Sammlung verfasste3. Während seines
Hermannstädter Aufenthalts hat Frimmel das
Gemälde „Bildnis eines Unbekannten mit der
blauen Sendelbinde“, das eine gefälschte DürerSignatur trug, Jan van Eyck zugeschrieben und hat
ebenfalls zwei Hans Memling – Bilder „Lesender
Mann” und „Betende Frau in altdeutscher Tracht”
identifiziert. Infolge dieser Entdeckungen ist die
Galerie in den folgenden Jahren von mehreren
Kunstkennern besucht worden: 1901 kamen
Abraham Bredius aus Den Haag und Karl Voll aus
München nach Hermannstadt und 1902 Cornelis
Hofstede de Groot aus Amsterdam, die alle
anregende Gespräche mit dem Kustos führten und
ihm wertvolle Hinweise in Bezug auf
Gemäldezuschreibungen gaben4.
Als Csaki 1895 vom Adjunkten zum
Kustos avancierte, begann er mit den
Vorbereitungen zum catalogue raisonné der

Gemäldesammlung, dessen erste Auflage 1901
erschien. Wie den Briefen Frimmels zu entnehmen
ist, war der Wiener Kunstgelehrte am Gelingen
dieses Werkes interessiert und stand dem Kustos
mit Rat und Tat zur Seite5.
Auf Anraten des Wiener Kunstgelehrten
wurde Professor Eduard Gerisch, Kustos der
Wiener
Kunstakademie,
damit
beauftragt,
restaurierungsbedürftige
Bilder
wieder
herzustellen. 1896 gelang es dem Restaurator vor
Ort, in einer Rekordzeit von nur drei Monaten, 580
Gemälde zu restaurieren. 299 stark beschädigte
Bilder wurden nach Wien transportiert und von
1896 bis 1899 wieder hergestellt6. Diese für die
Gesundheit der Galerie so wichtige Kampagne war
ein kostspieliges Unterfangen, das nicht alle
freudig stimmte. Der Zeichenprofessor Carl
Dörschlag z. B. kritisierte das Unternehmen heftig,
da er meinte, dass es zu den Pflichten des
Museums gehöre, seine Sammlungen durch
zeitgemäße Bilder zu erweitern und auf diesem
Wege junge Künstler zu unterstützen. Als Fritz
Schullerus im Dezember 1898 einige Gemälde
ausstellte, meinte Dörschlag giftig: „Hier wäre nun
Gelegenheit für unser Brukenthal’sches Museum,
das außer seiner „Abendmahlsfeier in der
Dorfkirche“ von Schullerus eigentlich nur
Kleinigkeiten besitzt, seine Sammlung zu
bereichern, wenn es nicht durch die große Wäsche
die ihm zur Verfügung stehenden Mittel auf lange
Zeit, auf zwölf Jahre hinaus, beschlagnahmt
hätte.“7
Nachdem die Meisterwerke der Galerie
europaweit Aufsehen erregt hatten, wurden diese
(jedoch
auch
andere
Gemälde)
von
Ausstellungsveranstaltern
als
Leihgaben
angefordert. Csaki sah darin eine Möglichkeit, den
Bekanntheitsgrad der Galerie zu steigern und war
bemüht – dort, wo es der Fall war – hohe
Versicherungsprämien
auszuhandeln.
1902
nahmen das van Eyck-Bild und die beiden
Memling-Porträts an einer Ausstellung der
primitiven Flamen in Brügge8 teil, 1906 war van
Eyck in London in der „Art Gallery of the
Corporation” ausgestellt9, 1911-1912 in der Alten
Pinakothek in München10 und 1929 in
Antwerpen11. 1903 war das Gemälde „Maria mit
5

Ittu 2000-2001, S.251-266; Ittu 1999-2000, S. 218242.
6
Csaki 1921, S. 667.
7
Dörschlag 1898, S. 1350.
8
BB, MSS 1902.
9
Ebenda 1906.
10
Ebenda 1912.
11
Ebenda 1929.

2

BB, MSS 1898.
Frimmel 1894; Frimmel 1899a; Frimmel 1916.
4
Ordeanu - Ittu 2001, S. 213-235.
3
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Jesus und dem heiligen Johannes“ von Lucas
Cranach d. Ä. auf der „Kunstgeschichtlichen
Ausstellung“ in Erfurt zu sehen12, das „Bildnis des
Malers Niklas Buck“, das von Theodor von
Frimmel als eine Arbeit Kupetzkys identifiziert
wurde13, war 1912 in Prag ausgestellt14, während
1928 Antonello da Messinas „Kreuzigung Christi“
an einer Ausstellung im Berliner Schlossmuseum
teilnahm. 1896 bereitete Csaki die Objekte vor, mit
denen die Budapester Milleniumsausstellung
beschickt wurde, 1899 gehörte er der ungarischen
Regierungskommission an, die für die Pariser
Weltausstellung
siebenbürgisch-sächsische
Goldschmiedearbeiten
und
andere
Sehenswürdigkeiten aus Kirchenbesitz auswählte,
während er 1913 Orientteppiche für eine groß
angelegte Ausstellung in Budapest vorbereitete.
Anlässlich des 100. Todestages des Barons
Samuel von Brukenthal war er Mitveranstalter der
zu diesem Anlass organisierten Feierlichkeiten und
brachte
ein
vortreffliches
Album
mit
Reproduktionen von 40 Gemälden der Sammlung
heraus.
Nach der Vereinigung Siebenbürgens mit
Rumänien hatte der Kustos im Interesse des
Museums, das für alle Besucher offen stand, ein
gutes Verhältnis zu den neuen staatlichen
Behörden, eine Tatsache, die zahlreiche in der
Handschriftensammlung
der
Bibliothek
befindlichen Briefen bestätigen. So spricht das
Erziehungs- und Kultusministerium dem Museum
in einem Brief vom 8. Oktober 1920 durch den
Inspektor Coriolan Petranu seinen Dank dafür aus,
dass die Exponate doppelsprachig – deutsch und
rumänisch – beschriftet und dass es einen
Museumsführer
in
rumänischer
Sprache
herausgegeben habe15. Auch hat er Dotationen
seitens des rumänischen Staates, die ausschließlich
zum Ankauf von Publikationen in rumänischer
Sprache verwendet wurden, gerne angenommen.
Persönliche Kontakte zwischen dem Kustoden und
Persönlichkeiten des rumänischen Kulturlebens
waren ebenfalls wichtig. Eine reichhaltige
Korrespondenz gibt Aufschluss darüber, wie
führende Persönlichkeiten – etwa Coriolan Petranu
oder Prinz Constantin Caragea – Csaki und das
Museum schätzten16. Petranu, Inspektor für die
Museen Siebenbürgens, hatte sich sehr dafür
eingesetzt, dass die während des Ersten
Weltkrieges
in
Budapest
deponierten

Museumsgegenstände
den
rechtmäßigen
Eigentümern rückerstattet wurden. Briefe des
Inspektors in deutscher und rumänischer Sprache
stehen Zeuge für seine Mühe17.
Vor dem Ersten Weltkrieg war der Kustos
Mitglied der ungarischen staatlichen Kommission
zur Erhaltung der Kunstdenkmäler gewesen und
unter den neuen politischen Verhältnissen wurde er
1921 Mitglied der Landeskommission für
geschichtliche
Denkmäler,
Sektion
Siebenbürgen. In dieser Eigenschaft unternahm er
zahlreiche Reisen und setzte sich für den Erhalt
sächsischer Kunst- und Kulturgüter ein. In diesem
Sinne veröffentlichte Csaki 1923 in Klausenburg /
Cluj
das
erste
Verzeichnis
sächsischer
Kunstdenkmäler
in
rumänischer
Sprache
„Inventarul monumentelor şi obiectelor istorice şi
artistice săseşti din Transilvania“. 1924 wurde er
Mitarbeiter der neugegründeten Zeitschrift
„Cultura“, die in Klausenburg erschien und sich für
interethisches Verständnis und Kennenlernen
einsetzte.
1921 feierte das Brukenthalmuseum die
200. Wiederkehr des Geburtstages seines Stifters,
eine Feier, an deren gründlicher
Vorbereitung Csaki mitbeteiligt war. Als
wichtigste Publikation zu diesem Ereignis erschien
die Festausgabe der Zeitschrift Ostland.
Die Feier wurde nicht für den 26. Juli, den
Geburtstag des Barons, angesetzt, sondern für den
29.-30. Oktober (Reformationsfest) und wurde als
sächsisches Volksfest gestaltet. Von dem Erlös der
Brukenthalfeier, erhielt die Museumsverwaltung
einen ansehnlichen Betrag zum Ankauf von
Büchern und zur Restaurierung der Gemälde, die
während des Heimtransports aus Budapest
beschädigt worden waren.
Nach 35jähriger Tätigkeit im Dienste des
Brukenthalmuseums starb Michael Csaki am 29.
November 1927 an einer Lungenentzündung, so
dass zahlreiche seiner Vorhaben von den
Nachfolgern vollendet werden mussten. Statt
Blumen auf das Grab des verdienten Kustos hat
das Kuratorium eine Stiftung ins Leben gerufen,
deren Anfangskapital 10000 Lei betrug. Die
Stiftung, die den Namen Csakis trug, sollte in dem
Augenblick, in dem das Kapital 100000 Lei
erreicht hätte, die Zinsen dem Museum zugute
kommen lassen18.
Dank seiner hervorragenden Tätigkeit
verdient es Kustos Csaki, von den Nachgeborenen
geehrt und zum Vorbild genommen zu werden.

12

Katalog, 1903
Frimmel 1899b.
14
BB, MSS Bd 75.
15
BB, MSS 1920.
16
Ittu 2005, S. 110-127; Ittu 2004, S. 435-444.
13

17
18
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im August weiter zu tragen und zweitens den
Stadtpfarrer zu bitten, mir mit Berücksichtigung
meiner gegenwärtigen Lage eine Verlängerung
meines Urlaubs bis Ende August zu gewähren
Besten Dank für die Übersetzung der
Frimmelschen Publ[ikation].
In München habe ich wiederholt mit Prof.
Dr. Voll gesprochen, der mit unserem Katalog
ebenfalls zufrieden war. Auch beim neuen Direktor
der Pinakothek, dem in der Tagespresse
vielgenannten von Tschudi war ich, mit dem wir
durch unseren Eyck schon Beziehungen hatten, traf
ihn aber leider nicht an.
Freiburg ist eine reizende Stadt, die
wenigen vorhandenen Sammlungen aber nicht
nennenswert. Ich dachte gerade hier mancherlei für
uns Interessantes zu finden, es ist aber nur in den
ersten Anfängen.
Mit h. Gr. an Dich u. [unleserlich]
Dein Csaki

Anhang 1
23. Juli 1909 Freiburg im Breisgau
Kustos Michael Csaki an (vermutlich)
Georg
Adolf
Schuller,
Hermannstadt,
Kustosadjunkt des Brukenthalmuseums.
330/909
Mit anderer Hand: an Stadtpfr. Dr.
Schullerus
nach
St.
Bartholomä/Königs.
geschrieben 27. VII.
Lieber Freund,
Ich habe bei Gelegenheit meines 2tägigen
Aufenthalts in München im Interesse unseres
künftigen Nationalmuseums das dortige groß
angelegte bayerische Nationalmuseum unter der
freundlichen Leitung eines Kustoden, der vor 3
Jahren auch bei uns war, besichtigt. Ich habe dort
leider nicht viel lernen können, wie es gemacht
werden soll. Es scheint bei der Aufstellung und
Ordnung den Direktor mehr das Prinzip des
Dekorativen geleitet zu haben, so dass ich hier
eigentlich nur gelernt habe, wie wir es nicht
machen sollen. Von Kustos Dr. Buchheit habe ich
mir aber sagen lassen, dass ich ein solches
Museum, wie ich es suche, in Zürich finden könne.
Hier sei in dem neu geordneten, musterhaften
Stadtmuseum gerade nach den Grundsätzen
vorgegangen worden, wie ich es ihm
auseinandergesetzt habe, und er empfahle mir
dringend dieses Museum zu besuchen, dort könne
ich viel lernen. Nun bin ich hier in Freiburg, nicht
weit von Zürich, aber aus eigenen Mitteln, denen
ich jetzt sowieso das Äußerste zumute, diese Reise
zu machen, wenn sie auch nicht viel kosten mag,
darf ich leider nicht. Ich bitte Dich, trage die
Angelegenheit dem Herrn Stadtpfarrer vor, ob er
damit einverstanden sei, dass mir die Auslagen aus
dem Museumsfond ersetzt werden. Da ich in
diesem Falle auch in Basel mich aufhalten würde,
um dort in der Bibliothek mich umzusehen
insbesondere mit Bezug auf die Conservierung und
Renovierung der Inkunabeln, so würden sich die
Kosten auf cca. 50 M. belaufen. Ich bitte Dich um
umgehende Erledigung. Natürlich werde ich die
Reise nur unternehmen können, wenn es der
Zustand meiner Frau, die gegenwärtig hier in der
Klinik liegt, erlaubt, ob das bald der Fall sein wird,
weiß ich nicht, denn sie fühlt sich leider sehr
schwach und damit komme ich auf das Zweite: Es
ist nach dem Zustand meiner Frau ganz
ausgeschlossen, dass ich im August meinen Dienst
antreten kann; ich bitte daher erstens Dich um die
große Freundlichkeit, die übernommene Last auch

Anexa 1
23 iulie 1909 Freiburg im Breisgau
Custodele Michael Csaki probabil către
Georg Adolf Schuller, Sibiu, custode adjunct al
Muzeului Brukenthal.
330/909
Dragă prietene,
Cu prilejul şederii mele la München timp
de două zile, am vizitat, în interesul viitorului
nostru Muzeu NaŃional, marele Muzeu NaŃional
Bavarez. Am fost îndrumat de un custode amabil,
care, în urmă cu trei ani, a fost oaspetele nostru.
Din păcate nu am putut învăŃa prea multe despre
cum trebuie să acŃionăm. În amenajarea expoziŃiei,
directorul pare a fi urmărit mai degrabă criteriul
decorativului, aşa că mai degrabă am învăŃat cum
nu trebuie făcut. Custodele dr. Buchheit m-a
informat că un muzeu, aşa cum îl caut eu, se
găseşte la Zürich. Acolo, la Muzeul Municipal,
reamenajat de curând, şi care se constituie în
exemplu, s-ar fi aplicat exact principiile pe care le
urmăresc eu. I-am expus exact ce doresc, iar el mi
l-a recomandat cu căldură, întrucât aş avea ce
învăŃa acolo.
Mă aflu aici la Freiburg, nu departe de
Zürich, dar din mijloacele mele, extrem de
solicitate în momentul de faŃă, nu-mi pot permite
să întreprind călătoria pe cont propriu. Te rog,
întreabă-l pe d-nul prim-preot dacă este de acord
să-mi deconteze cheltuielile din fondul muzeului.
În cazul în care ar fi de acord, m-aş deplasa şi la
Basel, pentru a mă documenta în bibliotecă în
legătură
cu
conservarea
şi
restaurarea
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incunabulelor. Deplasarea ar costa aproximativ 50
M.
BineînŃeles că mă voi deplasa numai dacă
starea de sănătate a soŃiei mele, internată într-o
clinică la Freiburg, îmi va permite aceasta. Nu ştiu
dacă va fi cazul curând, căci se simte foarte slăbită.
Spunându-Ńi aceasta, ajung şi la punctul doi. Starea
de sănătate a soŃiei mele nu-mi permite, sub nicio
formă, să vin în august la serviciu. De aceea, te rog
să ai amabilitatea să porŃi povara la care te-ai
angajat şi în luna august şi să-l rogi pe d-nul primpreot ca, Ńinând cont de situaŃia în care mă aflu, sămi prelungească concediul până la sfârşitul lunii
august.

ÎŃi mulŃumesc frumos pentru traducerea
publicaŃiei lui Frimmel.
La München am discutat în repetate
rânduri cu prof. dr. Voll19, care s-a declarat
mulŃumit cu catalogul. Pe noul director al
pinacotecii, Tschudi20, cel pe care presa îl laudă
foarte mult – am mai avut relaŃii cu el datorită van
Eyck-ului21 nostru – am încercat să-l întâlnesc, dar,
din păcate, nu am dat de el.
Freiburgul este un oraş adorabil, dar
puŃinele colecŃii nu sunt prea grozave. Mă
aşteptasem să găsesc câte ceva de interes pentru
noi, dar ei sunt de abia la început.
Salutări Ńie şi [indescifrabil]
al tău Csaki.

19

Karl Voll (1867-1917), expert în pictură, din 1901 a
fost conservatorul muzeului „Alte Pinakothek“ din
München, în 1907 este numit profesor la Universitatea
tehnică, renunŃând la postul de la pinacotecă. Între 1895
şi 1901 a fost referent pentru artă la cotidianul
„Münchener Allgemeine Zeitung“. A publicat lucrări de
referinŃă despre van Eyck, Memling ş. a.
20
Hugo von Tschudi (1851-1911) a studiat ştiinŃe juridice la Viena, audiind şi prelegeri de istoria artei. În
1883 face cunoştinŃă cu Wilhelm Bode, directorul galeriei de artă din Berlin, care îl invită să-i fie asistent. Din
1894 şi până la moartea sa, Tschudi este editorul revistei
„Repertorium für Kunstwissenschaften”. În 1896 devine
director al Galeriei NaŃionale din Berlin şi achiziŃionează lucrări ale impresioniştilor francezi. Datorită intrigilor lui Bode, cade în dizgraŃiile kaiser-ului şi se mută în
1909 la Mnchen, devenind director la Neue Pinakothek.
21
Este vorba despre tabloul lui Jan van Eyck „Omul cu
tichia albastră” din colecŃia Brukenthal, o lucrare ce
purta semnătura falsificată a lui Albrecht Dürer. În 1894
Theodor von Frimmel a vizitat muzeul sibian, iar cu
acel prilej a atribuit lucrarea lui van Eyck.
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Anhang 2/Anexa 2
Veröffentlichungen des Kustos /Lista publicaŃiilor custodelui Csaki
1891 – Von Hermannstadt nach Petrozseny und Vajda-Hunyad, in Siebenbürgisch-Deutsches Tageblatt, Nr.
5392-5395,1891.
1895 – Das Baron Brukenthalische Museum. Skizzen zu einem Führer, Siebenbürgisch-Deutsches Tageblatt,
Nr. 6357, 1895.
1895 – Das Baron Brukentalische Museum. Skizzen zu einem Führer, Selbstverlag des Museums, 1895.
1901 – Führer durch die Gemäldegalerie des Baron Brukenthalischen Museums zu Hermannstadt.
Selbstverlag des Museums, 1901.
1902 – „Aus dem siebenbürgischen Kalifornien“, Siebenbürgisch-Deutsches Tageblatt, 31. Aug. und 2. Sept.
1902, S. 942-943; 948.
1903 – „Freiherr Samuel von Brukenthal“, Siebenbürgisch-Deutsches Tageblatt, 3. Mai 1903, S. 457.
1903 – Baron Brukenthalische Gemäldegalerie. Eine Auslese von vierzig Gemälden in HeliogravurenImitation. Zur Erinnerung an die Wiederkehr des 100. Todestages des Stifters Baron Samuel von Brukenthal,
Gouverneur von Siebenbürgen, Hermannstadt, 1903.
1903 – Samuel von Brukenthal. Zwei Vorträge, Hermannstadt, 1903.
1904 – Zur Erhaltung unserer Baudenkmäler, in Siebenbürgisch-Deutsches Tageblatt, 11. Okt. 1904, S.
1097.
1906 – Die Kupferstiche des Baron Brukenthalischen Museum, Hermannstadt, 1906.
1909 – Einiges über Museen und das Baron Brukenthalische Museum im besonderen“, in SiebenbürgischDeutsches Tageblatt 24., 25., 26. Febr. und 1., 2. März 1909.
– Führer durch die Gemäldegalerie des Baron Brukenthalischen Museums zu Hermannstadt.
Selbstverlag des Museums, 1909.
1912 – Das Breviarium Brukenthal. Eine Auswahl von 12 Bildern mit Text, Hermannstadt, 1912.
1912 – Darf das Brukenthalische Museum sein Bild von Jan van Eyck verkaufen, in Die Karpathen, IX/1912,
S. 268-270.
1921 – Das Baron Brukenthalische Museu, in Kalender des Siebenbürger Volksfreundes Hermannstadt,
1921.
1921 – Călăuza Pinacotecii, Sibiu, 1921.
1921 – Die Gemäldegalerie, in Ostland Nr. 23-24, 1921, S. 664-673.
1921 – Wünsche des Brukenthalischen Museums, in Siebenbürgisch-Deutsches Tageblatt, 6. Febr. 1921, S.
5.
1922 – Ein neues Museum kirchlicher Kunstdenkmäler und sächsischer Volkskunde, in SiebenbürgischDeutsches Tageblatt, 10 Sept. 1922, S. 4.
1922 – Brukenthal Bibliothek MS 351, Aus der Geschichte des Brukenthalischen Museums seit Ausbruch des
Krieges (1914-1922).
1923 – Inventarul monumentelor şi obiectelor istorice şi artistice săseşti din Transilvania cu o introducere
asupra activităŃii saşilor din Transilvania în domeniul artelor plastice, Cluj, 1923.
1924 – Das Brukenthalische Museum in Hermannstadt, in Cultura Nr. 2,1924, S. 187-193.
1924 – Zur Neuordnung der Baron Brukenthalischen Gemäldegalerie, in Siebenbürgisch-Deutsches
Tageblatt, 27. Mai 1924, S. 2-4.
1926 – Ein Urteil über Samuel von Brukenthal aus dem Jahre 1802, in Korrespondenzblatt des Vereins für
siebenbürgische Landeskunde, Nr. 49, 1926, S. 77-80.
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Academia de Drept din Sibiu şi sigiliile sale

ACADEMIA DE DREPT DIN SIBIU ŞI SIGILIILE SALE

Dan IVĂNUŞ
dan.ivanus@brukenthalmuseum.ro
Muzeul NaŃional Brukenthal Sibiu
Keywords: Academy of Law, Sibiu, seals.
Abstract. An Academy of Law existed in Sibiu during the years 1844-1887. From that short period the
Brukenthal Museum still holds three seals (the one of the Academy, the one for the bossy stamp and the one
of the last rector), a small tin plague and an impress in red wax.
Academia de Drept a luat fiinŃă la Sibiu în
anii „premergători revoluŃiei de la 1848, perioadă
caracterizată prin tendinŃele ei anti-feudale şi
mişcarea naŃională românească”1. Rolul academiei
era de a forma jurişti şi funcŃionari superiori pentru
administraŃia din Transilvania.
În anul 1836, Joseph Bedeus von
Scharberg a înaintat Consistoriului Evanghelic o
cerere prin care solicita înfiinŃarea unei academii
de drept la Sibiu2. Peste doi ani, în 21 mai 1838,
petiŃia a fost acceptată de majoritatea
reprezentanŃilor
districtelor
săseşti
ai
„Nationsuniversität”, urmată fiind de înfiinŃarea
Academiei Săseşti de Drept, a cărei inaugurare a
avut loc în aula Liceului „Brukenthal” din Sibiu, în
2 noiembrie 18433. Anul universitar a început la 1
noiembrie 1844 şi s-a încheiat în 30 august 18454.
Academia de Drept a parcurs, de-a lungul
existenŃei sale, mai multe etape, prima se înscrie
până la 1848, perioadă în care a fost patronată de
Consistoriul Evanghelic şi a fost finanŃată de
Universitatea
NaŃiunii
Săseşti.
În
1848
învăŃământul a fost întrerupt şi reluat în 1849, tot
în clădirea liceului evanghelic. Legea din 29
septembrie
1850
privind
organizarea
şi
funcŃionarea Academiei de Drept din Agram a fost
aplicată şi la Sibiu5. În perioada absolutismului
academia s-a transformat în Facultate JuridicoFilozofică subvenŃionată de stat. După 1867
academia a obŃinut numele de Academie de Drept
Regală Maghiară, iar ca efect al legii
naŃionalităŃilor, din 1868, şi a legii şcolare, din
1870, s-a introdus limba maghiară ca limbă de
predare6. La 16 noiembrie 1883 s-a decis

desfiinŃarea treptată a facultăŃii, lucru înfăptuit la
15 iunie 1887, ultimul rector al academiei fiind
Alois Sentz7.
În cele patru decenii de funcŃionare, au
absolvit Academia de Drept din Sibiu, 1387 tineri
de diferite naŃionalităŃi-germani, maghiari, români,
dintre absolvenŃii saşi menŃionând pe Bedeus von
Scharberg junior, Jakob Rannicher, prieten al lui
Andrei Şaguna, avocatul Albert Arz, apărător al
unor scriitori români cu ocazia proceselor lor
politice8.
Românii, neavând o instituŃie de
învăŃământ superior în limba română, au fost
nevoiŃi să urmeze cursurile Academiei de Drept
sibiene. Unii absolvenŃi au devenit figuri
proeminente în viaŃa politică şi spirituală a
românilor ardeleni: Simion BărnuŃiu, Ilie
Măcelariu, Ioan Puşcariu, Alexandru Lebu, Aurel
şi Petru Brote, Teofil Frâncu şi alŃii.
Cinci sunt obiectele păstrate de la
Academia de Drept, în colecŃia de sigilii a
Muzeului Brukenthal-Muzeul de Istorie Casa
Altemberger din Sibiu: sigiliul9 academiei, o
aplică, două matrici pentru timbru sec şi un sigiliu
în ceară roşie.

1

7

1. Matrice sigilară10
Matrice sigilară din oŃel nichelat, ovală,
gravată în incizie, cu un dorn în formă de trunchi
de piramidă, prevăzut cu un ştift de fixare la un
dispozitiv de presare (fig. 1).
Dimensiuni: DL: 4,3 cm; DLA: 3,5 cm; I:
5,4 cm

Tontsch 1969, p. 97.
Vlaicu 1988, p. 30.
3
Ibidem; în Sigerus 1930, p. 45, este menŃionată ca dată
de deschidere a academiei, 2 aprilie 1844.
4
Vlaicu 1988, p. 31.
5
Vlaicu 1988, p. 32.
6
Vlaicu 1988, p. 34.

Ibidem.
Tontsch 1969, p. 103.
9
Denumit astfel în limbaj curent.
10
MB-MIS, nr. inventar M 2465/6452; donaŃie, în 1916,
de la prof. Gustav Haltrich, din moştenirea lui Alfred
Müller, fiul lui Gottfried Müller, fost rector al
academiei.

2

8
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4. Matrice sigilară13
Matrice sigilară, în formă de menghină,
pentru imprimarea antetului şi formularului pentru
număr de înregistrare.
Dimensiuni: L: 5,4 cm; LA: 4,2 cm; I
închisă: 1,3 cm; I cu buton: 3,9 cm
Din alamă, cu arc de oŃel, un tambur de
lemn, vopsit negru, pentru apăsare (fig. 5). În
partea inferioară o placă de plumb încastrată în
corpul de alamă, cu inscripŃia în excizie, în pozitiv.
În partea superioară aceeaşi inscripŃie gravată în
incizie, în alamă, prin suprapunere se imprimă în
relief pe hârtie (fig. 6, negativ):
NAGY-SZEBENI M.K. / JOGAKADÉMIA /
187...SZÁM (Academia de drept regală maghiară
din Sibiu 187...numărul...)

În câmp zeiŃa Minerva, cascată, spre
stânga, pe o terasă, în mâna stângă Ńine o balanŃă,
în dreapta o lance oblic în sus, sprijină un scut de
aur, în formă de amforă, ce se stă pe aceeaşi terasă.
Pe scut stema Transilvaniei-cele şapte turnuri, iar
deasupra lor o coroană deschisă (fig. 2, negativ). În
partea inferioară a câmpului şi lateral, două ramuri
de lauri care se încrucişează sub terasă. InscripŃia,
în exergă, între o linie continuă interioară şi una
şnurată exterioară: SIG. ACADEMIÆ JURIDICÆ
NAT. SAX. IN TRANSSYLVANIA. 1844
(Sigiliul academiei de drept al naŃiunii săseşti în
Transilvania. 1844)
2. Aplică11 (?)
Aplică ovală din cositor turnat, ca o placă
de matrice sigilară, dar inscripŃia este în pozitiv
(fig. 3).
Dimensiuni: DL: 3,3 cm; DLA: 2,9 cm; I:
0,15 cm
În câmp acvila bicefală cu capetele
încoronate cu coroane închise peste care pluteşte o
coroană închisă. Acvila încărcată cu un scut cu
bordură de colan, în treimea inferioară o cruce
atârnată; peste tot un scut despicat cu Ńeapă roşie,
în sectorul I un leu rampant, limbat, în profil spre
dreapta. Acvila Ńine în gheare sabia şi globul
crucifer. InscripŃia, la marginea câmpului sigilar,
mărginit de o linie continuă simplă: * K. K.
RECHTSAKADEMIE ZU HERMANNSTADT IN
SIEBENBÜRGEN (Academia cezaro-crăiască de
drept din Sibiu în Transilvania)

5. Matrice sigilară14
Matrice sigilară pentru timbru sec, în
formă de menghină, din alamă, cu arc de oŃel, un
tambur de lemn, vopsit maroniu, pentru apăsare
(fig. 7).
Dimensiuni: L: 5 cm; LA: 4,9 cm; I
închisă: 1 cm; I cu buton: 3,3 cm
În partea inferioară o placă de plumb
încastrată în corpul de alamă, cu inscripŃia în
excizie, în pozitiv, şi dedesubt câteva forme
decorative. În partea superioară aceeaşi inscripŃie
şi modelul decorativ, gravate în incizie, în alamă,
prin suprapunere se imprimă în relief pe hârtie (fig.
8, negativ): Dr. SENTZ / RECHTSAKADEMIE
DIREKTOR (Dr. Sentz, rector al academiei de
drept).
Obiectele prezentate sunt o mărturie
palpabilă a funcŃionării la Sibiu, pe str. Gheorghe
Magheru nr. 20, a acestei importante instituŃii de
învăŃământ superior, din a doua jumătate a
secolului al XIX-lea.

3. Sigiliu în ceară roşie12
Sigiliul este lipit pe carton şi este identic
cu aplica, cu inscripŃia tot în pozitiv (fig. 4)

11

MB-MIS, nr. inventar M 2467/6453; placă sigilară
conform registrului inventar.
12
MB-MIS, nr. inventar M 2468/6453; conform
registrului inventar, împreună cu aplica, sunt copii ale
unui sigiliu, care nu a ajuns niciodată la muzeu.

13
14
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MB-MIS, nr. inventar M 2648/11940.
MB-MIS, nr. inventar M 2429/11941.

Brukenthal. Acta Musei, IV. 1, 2009
Academia de Drept din Sibiu şi sigiliile sale

BIBLIOGRAFIE / BIBLIOGRAPHY
Sigerus 1930
Tontsch 1969
Vlaicu 1988

Emil Sigerus, Cronica oraşului Sibiu, 1100-1929, dedicată oraşului meu natal,
Sibiu, 1930, în: ConvergenŃe transilvane vol. 5, f. a.
G. H. Tontsch, Die Rechtsakademie zu Sibiu (1844-1887), în: Studia Universitatis
Babeş-Bolyai, Series Jurisprudentia, Cluj, anul XIV, 1969,
Monica Vlaicu, Die Hermannstädter Rechtsakademie und ihre rumänischen
Studenten, în: Forschungen zur Volkes und Landeskunde, Bucureşti, Bd. 31, nr. 1,
1988, pp. 30-40

LISTA ILUSTRAłIILOR / ILLUSTRATIONS LIST
Fig. 1, 2.
Fig. 3.
Fig. 4.
Fig. 5, 6.
Fig. 7, 8.

Matricea sigilară a academiei
The Academy’s seal
Aplică din cositor, în pozitiv
Tin plague, positive
Sigiliu în ceară roşie
Impress in red wax
Matricea sigilară pentru timbru sec a academiei
The Academy’s seal for the bossy stamp
Matricea sigilară pentru timbru sec a ultimului rector, Dr. Alois Sentz
The seal for the bossy stamp belonging to the last rector, Dr. Alois Sentz

281

Brukenthal. Acta Musei, IV. 1, 2009
Dan Ivănuş

Fig. 2.
Fig. 1.

Fig. 4.
Fig. 3

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.

282

ABREVIERI BIBLIOGRAFICE

AAASH
AB, S.N.
Acta Hargitensia
ActaMN
ActaMP
ActaTS
AIIACN
AIIAI
AJPA
AlbaRegia
Aluta
AM
AnB
AnB(SN)
Angustia
ANRW

Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae, Budapest
Analele Banatului, Serie nouă, Timişoara.
Acta Hargitensia, Miercurea Ciuc.
Acta Musei Napocensis, Cluj-Napoca.
Acta Musei Porolissensis, Zalău.
Acta Terrae Septemcastrensis, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu
Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie din Cluj-Napoca, Cluj-Napoca.
Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie "A. D. Xenopol", Iaşi.
American Journal of physical Anthropology.
AlbaRegia, Székesfehérvár.
Aluta, Sfântu Gheorghe.
Arheologia Moldovei, Iaşi.
Analele Banatului, Timişoara.
Analele Banatului (serie nouă), Timişoara
Angustia. Revistă pentru sud-estul Transilvaniei, Sfântu Gheorghe.
Hildegard Temporini, Wolfgang Haase (Hgg.), Aufstieg und Niedergang
der römischen Welt. Geschichte und Kultur Roms im Spiegel der neueren
Forschung, Berlin - New York.
Antaeus
Antaeus. Communicationes ex Instituto Archaeologico Academiae
Scientiarum Hungaricae, Budapest.
Apulum
Apulum. Acta Musei Apulensis, Alba Iulia.
Ateliere
şi
meşteşugari Nicoleta Man (coordonator general), Corneliu Gaiu, Dorin Alicu, Viorica
romani
Rusu-BolindeŃ, Alexandru V. Matei (coordonatori), Catalogul expoziŃiei
Ateliere şi meşteşugari romani în Dacia intracarpatică, Târgu Mureş, 2003.
BAHC
Bibliotheca Arhaeologica et Historica Corvinensis, Hunedoara.
Banatica
Banatica. Muzeul JudeŃean Caraş-Severin, ReşiŃa.
BAR
British Archaeological Reports.
Buletinul Cercetărilor ŞtiinŃifice StudenŃeşti, Universitatea 1 Decembrie,
BCSS
Alba Iulia.
BJ
Bonner Jahrbücher des Rheinischen Landesmuseums in Bonn (im
Landschaftsverband Rheinland) und des Vereins für Altertumsfreunden im
Rheinlande, Köln.
BMA
Bibliotheca Musei Apulensis, Alba Iulia.
BS
Bibliotheca Septemcastrensis, Sibiu.
CA
Cercetări arheologice, Bucureşti.
Carpica
Carpica, Muzeul JudeŃean de Istorie "Iulian Antonescu", Bacău
CCA
Cronica cercetărilor arheologice, Bucureşti
CCA
Cronica cercetărilor arheologice.
CCDJ
Cultură şi civilizaŃie la Dunărea de Jos, Călăraşi
CCRH
ContribuŃii la cunoaşterea regiunii Hunedoara, Deva (1956).
CH
Cahiers d’histoire, Lyon – Grenoble – Clermont – Saint-Étienne –
Chambéry.
CIL
Corpus inscriptionum Latinarum, Berlin.
Classica et Christiana
Classica et Christiana. Anuar al Centrului de Studii Clasice şi Creştine, Iaşi.
Corviniana
Corviniana. Acta Musei Corvinensis, Hunedoara.
Crisia
Crisia. Muzeul łării Crişurilor, Oradea.
CRMS
* * *, La civilisation romaine de la Moselle à la Sarre. Vestiges romaines en
Lorraine, au Luxembourg, dans la région de Trèves et en Sarre. Paris,
Musée du Luxembourg, 6-31 octobre 1983, Mayence, 1983.
CSIR Ungarn, VIII
Christine Ertel, Sylvia Palágyi, Ferenc Redı, Die Skulpturen des
Stadtgebietes von Sala und Mogontiana, sowie des Balaton- (Platensee-)
Oberlandes in den Komitaten Zala und Veszprém, Budapest, 1999.

283

CSIR
Dacia (N. S.)
Dacia AugProv

Dacia
Dacia
Danubius
Dolgozatok
Drobeta
EN
FDR

FolArch
Hierasus
Historia
HOMÉ
Hommage Jrougé

IDR
IGL
ILD
Istros
Közl
Marisia
Materiale
MB-MIS
MCA
MFMÉ
MN
MonArhMS
MuzNat
Napoca 1880
OA

Oltenia
OmDA
OmDB

OmGhP

OmIG

OmP

Corpus Signorum Imperii Romani.
Dacia. Revue d’archéologie et d’historie ancien, Bucureşti.
Eugen S. Teodor, Ovidiu łentea (ed.), Dacia Augusti Provincia. Crearea
provinciei. Actele simpozionului desfăşurat în 13-14 octombrie 2006 la
Muzeul NaŃional de Istorie a României, Bucureşti, Bucureşti, 2006 (=
PublicaŃiile Centrului de Studii Militare Romane, I).
Dacia. Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, Bucureşti.
Dacia. Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie; N. S.Revue d’archéologie et d’histoire ancienne, nouvelle serie, Bucureşti.
Danubius, GalaŃi.
Dolgozatok az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárából, Cluj –
Napoca.
Drobeta, Drobeta Turnu-Severin.
Ephemeris Napocensis, Cluj-Napoca.
Mihai Bărbulescu (coord.), Funeraria Dacoromana. Arheologia funerară a
Daciei romane, Cluj-Napoca, 2003 (= Universitatea "Babeş-Bolyai" ClujNapoca. PublicaŃiile Institutului de Studii Clasice, 1).
Folia Archaeologica, Budapest.
Hierasus. Anuar, Botoşani.
Historia. Zeitschrift für Alte Geschichte, Wiesbaden.
A Herman Ottó Múzeum Évkönyve, Miskolc.
Navires et commerces de la Méditerranée antique. Hommage à Jean Rougé,
Lyon – Grenoble – Clermont – Saint-Étienne – Chambéry, 1988 (= Cahiers
d’histoire, 33/3-4).
InscripŃiile Daciei romane, Bucureşti – Paris.
Em. Popescu (ed.), Inscriptiones intra fines Dacoromaniae repertae Graecae
et Latinae anno CCLXXXIV recentiores, Bucureşti, 1976.
Constantin C. Petolescu, InscripŃii latine din Dacia, Bucureşti, 2005.
Istros, Muzeul Brăilei, Brăila
Közlemények az Erdélyi Nemzeti Múzeum, Érem- és régiségtárából, , Cluj
– Napoca.
Marisia. Studii şi materiale, Tg. Mureş.
Materiale şi Cercetări Arheologice, Bucureşti.
Muzeul Brukenthal-Muzeul de Istorie-Casa Altemberger Sibiu
Materiale şi cercetări arheologice, Bucureşti.
A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, Szeged.
Muzeul NaŃional, Bucureşti.
Ion T. Dragomir, Monografia arheologică a Moldovei de Sud, GalaŃi, 1996
(= Danubius, XVI).
Muzeul NaŃional (de Istorie), Bucureşti.
D. Protase, D. Brudaşcu (coord.), Napoca. 1880 de ani de la începutul vieŃii
urbane, Cluj-Napoca, 1999.
Ligia Ruscu, Carmen Ciongradi, Radu Ardevan, Cristian Roman, Cristian
Găzdac (eds.), Orbis antiquus. Studia in honorem Ioanis Pisonis, ClujNapoca, 2004.
Oltenia. Studii şi comunicări(arheologie, istorie, etnografie, artă)
M. Porumb (ed.), Omaggio a Dinu Adamesteanu, Cluj-Napoca, 1996.
* * *, Studia historica et archaeologica in honorem magistrae Doina Benea,
Timişoara, 2004 (= Bibliotheca Historica et Archaeologica Universitatis
Timisiensis, VI).
Tudor Arnăutu, Octavian Munteanu, Sergiu MusteaŃă (ed.), Studii de istorie
veche şi medievală. Omagiu Profesorului Gheorghe Postică, Chişinău,
2004.
* * *, Studii de istorie antică. Omagiu profesorului Ioan Glodariu, ClujNapoca, 2001 (= Bibliotheca Musei Napocensis, XX).
* * *, Omagiu lui P. Constantinescu-Iaşi cu prilejul împlinirii a 70 de ani,
Bucureşti, 1965.

284

CI
PA
PB
Pontica
PZ
PZ
RB
RCRFActa
RégTan
Relations

RepArAb
RI
RomBarD

RRHA
Sarea, Timpul şi Omul
Sargetia
SCI
SCIM
SCIV(A)
SCIVA
SIB
Slovenská Archeológia
Starinar
StCl
StCom Piteşti
StComBrukenthal
StComSatuMare
StUBB
SympThrac
ThD
Thraco-Dacica
Tibiscus
Tyragetia
VAH
Valorile multiculturalităŃii

Ziridava

Patrimonium Apulense, Alba Iulia.
Patrimonium Banaticum, Timişoara
Pontica. Studii şi materiale de istorie, arheologie şi muzeografie, ConstanŃa.
Prähistorische Zeitschrift, Berlin-Mainz.
Prähistorische Zeitschrift, Berlin-Mainz.
Revista BistriŃei, BistriŃa.
Rei Cretariae Romanae Fautorum Acta.
Régészeti Tanulmányok, Budapest.
Petre Roman, Marius Alexianu (éd.), Relations thraco-illyro-helléniques.
Actes du XIVe Symposium national de Thracologie (à participation
internationale). Băile Herculane (14-19 septembre 1992), Bucarest, 1994.
Vasile Moga, Horia Ciugudean (red.), Repertoriul arheologic al judeŃului
Alba, Alba Iulia, 1995 (= Bibliotheca Musei Apulensis, II).
Revista de istorie, Bucureşti.
Nicolae Gudea (ed.), Romani şi barbari la frontierele Daciei romane /
Römer und Barbaren an den Grenzen des römischen Dakiens, Zalău, 1997
(= ActaMP, 21).
Revue Roumaine d’Histoire, seria Beax-Arts, Bucureşti.
Valeriu Cavruc, Andrea Chiricescu, Sarea, Timpul şi Omul. Catalog de
expoziŃie, Sfîntu Gheorghe, 2006.
Sargetia. Acta Musei Devensis, Deva.
Studii şi cercetări de istorie, Cluj-Napoca.
Studii şi cercetări de istorie medie, Bucureşti.
Studii şi cercetări de istorie veche (şi arheologie), Bucureşti.
Studii şi cercetări de Istorie Veche şi Arheologie, Bucureşti.
Studii de istorie a Banatului, Timişoara.
Slovenská Archeológia, Bratislava.
Starinar. Srpskog arheološkog društva, Beograd.
Studii clasice, Bucureşti.
Studii şi comunicări, Piteşti.
Studii şi Comunicări ale Muzeului Brukenthal, Sibiu.
Studii şi Comunicări, Satu Mare.
Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca.
Symposia Thracologica, Miercurea-Ciuc.
Thraco Dacica.
Thraco-Dacica, Bucureşti.
Tibiscus, Timişoara.
Tyragetia. Anuar, Chişinău.
Varia Archaeologica Hungarica, Budapest.
Valorile multiculturalităŃii. Lucrări prezentate la Simpozionul InternaŃional
Valorile MulticulturalităŃii, 16-18 noiembrie 2007, Centrul de studii
europene Arcuş, Miercurea Ciuc, 2007.
Ziridava, Arad.

285

