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Iuliu Adrian PAUL (1930-2009)
Omagiu adus unui făuritor de şcoală
Anul trecut ne-a adus – pe lângă alte veşti triste – şi cea prin care aflam şi, vai !, o vedeam cu proprii
ochi, că profesorul Iuliu Paul nu mai este printre noi. A plecat dintre noi discret, aşa cum şi-a trăit şi ultimii
ani de viaţă…., dar a lăsat urme adânci pe unde a trecut tot timpul acesteia.
Iuliu Paul s-a născut în data de 18 august 1930, în comuna Bocicău, judeţul Satu Mare, într-o familie de
intelectuali. A studiat la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Satu Mare (1945-1951) şi la Facultatea de Istorie
a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca (1953-1957 – şef de promoţie). Din „poveştile” care se
creează în spatele marilor personalităţi aflam, cândva, că la admitere a apărut un tânăr înalt, îmbrăcat în
haina de ofiţer al armatei române, care a impus de la bun început prin prestanţă. Din anul 1957 a fost
repartizat la Muzeul Brukenthal din Sibiu, unde, din iulie 1957, până în septembrie 1979, a ocupat succesiv
(între 1957-1973), funcţiile de muzeograf-arheolog, muzeograf principal, şef al Secţiei de Arheologie şi
Istorie şi director ştiinţific. Din martie 1959, până la apariţia legii privind desfiinţarea cumulului, a deţinut şi
o jumătate de normă de cercetător ştiinţific la Secţia din Sibiu a Filialei din Cluj-Napoca a Academiei.
Formarea sa la şcoala clujeană s-a făcut într-o perioadă în care aceasta a dat o strălucită generaţie de
arheologi. A colaborat apropiat cu nume marcante ale arheologiei româneşti. Să amintim doar faptul că
săpăturile care au dat tăbliţele de la Tărtăria au început – iniţial – ca o colaborare dintre N. Vlassa şi I. Paul,
mai apoi legătura ştiinţifică pierzând din vigoare, destrămându-se.
Din 1969 a fost profesor asociat la Facultatea de Istorie şi Filologie din cadrul Institutului de Învăţământ
superior din Sibiu, actualmente Universitatea „Lucian Blaga”, apoi, din 1979 până în 1991 ca lector,
conferenţiar şi profesor titular. A contribuit esenţial la înfiinţarea şi dezvoltarea Facultăţii de Istorie –
Filologie din cadrul Institutului de Învăţământ Superior din Sibiu (1969-1975) şi, apoi, a Universităţii
„Lucian Blaga” din Sibiu. Între 1990 şi 1991 a fost şef al Catedrei de Istorie a Facultăţii de Litere, Istorie şi
Drept, ca titular al cursurilor: Istorie veche a României, Preistorie generală, Arheologie, precum şi al unor
cursuri speciale, precum: Probleme fundamentale ale istoriei României. Anul 1991 este extrem de important
pentru mine deoarece profesorul Iuliu Paul m-a adus – şi acesta este cuvântul – la catedră, pentru a organiza
cercetarea arheologică şi muzeologică din cadrul noii facultăţi. Încetul cu încetul am preluat toate
prerogativele deţinute anterior de profesor şi am făcut tot ceea ce am fost învăţat de domnia sa.
În 1978 a obţinut titlul de Doctor în Istorie, specialitatea „Istoria societăţii primitive şi epoca migraţiilor”,
pe baza disertaţiei cu tema „Cultura Petreşti în lumina noilor cercetări arheologice”, la Universitatea „Al. I.
Cuza” din Iaşi (coordonator academician M. Petrescu-Dîmboviţa).
În august 1991 devine profesor titular şi Rector, până în 2000, al Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba
Iulia. În acelaşi an a fost atestat ca şi conducător ştiinţific de doctorat pentru specialitatea Arheologie
preistorică la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca. Ulterior, între 2000-2009, a fost Director al
Institutului de Arheologie Sistemică (înfiinţat în locul Bazei de cercetare cu utilizatori multiplii a
Universităţii din Alba Iulia, la actele pentru înfiinţarea căreia – în anul 1992 – am lucrat şi eu) din cadrul
universităţii albaiuliene, cadru didactic şi membru de onoare al Senatului Universităţii. În luna ianuarie 2009
a fost pensionat.
Din 1999 Iuliu Paul a fost conducător de doctorate în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia.
Sunt unul dintre „produsele” ştiinţifice ale Profesorului – primul în ordinea „facerii”, dacă nu şi în ordinea
valorii ştiinţifice. Ţin minte desele discuţii ştiinţifice purtate, de multe ori, în biroul de la Alba Iulia şi am
urmat mare parte dintre sfaturile domniei sale. Trebuie să recunosc superioritatea modelului de gândire al
Profesorului faţă de altele, des întâlnite astăzi.
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Numele său era rostit cu respect în toate cercurile arheologice din România. Este suficient să enumerăm o
parte din calităţile sale academice:
membru titular al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România;
membru al Societăţii Academice „Gh. I. Brătianu”;
membru al European Association of Archaeologists, Suedia – Cehia;
membru al AUDEM (Alliance of Universities for Democracy);
membru al Romanian Foundation for International Studies, Sacramento, California, S.U.A.;
membru fondator şi preşedinte al Fundaţiei „Prieteni şi Parteneri România” (F.P.P.R.);
fondator şi director al Editurii „ULISE”.
redactor al revistei Studii şi Comunicări Sibiu, a Muzeului Bruckenthal.
cuprins în Prima Ediţie a Contemporary Who’s Who şi în International Directory of Experts
and Expertise editate de „American Biographical Institut” (A.B.I.)
membru al Research Board of Advisors din cadrul aceluiaşi institut american.
menţionat: în Enziklopädisches Handbuch zur Ur- und Frühgeschichte Europas (Praga, 1969) şi în
Enciclopedia Arheologică a României; Who’s Who in Romania (2002).
În anul 2000 a fost decorat cu Ordinul „Serviciul Credincios”, în rang de comandor, ca o recunoaştere a
serviciilor aduse României.
Iată doar câteva repere dintr-o viaţă dedicată ştiinţei şi familiei. Întotdeauna avea un cuvânt de spus
despre „cioburi”, uneori critic, dar niciodată nu şi-a folosit spiritul critic în legătură cu familia sa. A fost un
tată de familie exemplar, dar – în acelaşi timp – şi un gânditor remarcabil. Ne aducem aminte cu toţii că
biroul Profesorului, indiferent unde va fi fost, era plin de maxime, pilde şi povestioare cu învăţăminte puse
pe pereţi. Poate că astfel Iuliu Paul rămânea în lumea lui, cea a constructorului, cea a ziditorului de instituţii
şi oameni.
În final trebuie să-i mulţumesc – încă o dată – lui Iuliu Paul, cel care a văzut cândva ceva deosebit în
mine şi m-a atras în cercul lui de miraje şi împliniri ! Aşa m-a făcut să ajung măcar până la genunchiul lui şi
să-i adresez acum, trist, o ultimă acoladă, şi asta pe hârtie !
Să-i fie ţărâna uşoară !

Sibiu, la 10 iunie 2010

Prof.univ.dr. Sabin Adrian LUCA
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Muzeul Naţional Brukenthal, Sibiu
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LUCRĂRI SEMNIFICATIVE:

CĂRŢI
Cultura Petreşti, Editura Museion, Bucureşti, 1992.
Vorgeschichte Untersuchungen in Siebenbürgen, Editura Imago, Sibiu, 1994.
COAUTOR LA VOLUME COLECTIVE
Enzyklopädisches Handbuch zur Ur- und Frühgeschichte Europas, Academia Cehoslovacă de Ştiinţe,
Praga, 1969.
Dicţionarul de istorie veche a României, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1976.
Enciclopedia arheologiei şi istoriei vechi a României, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1994.
Le Paléolithique et le Néolithique de la Roumanie en contexte européen, Editura Academiei Române,
Iaşi, 1991.
PREMII OBŢINUTE PENTRU LUCRĂRI
Premiul Vasile Pârvan al Academiei Romane, anul 1995, pentru lucrarea Vorgeschichte Untersuchungen
in Siebenbürgen.
MEMBRU IN COLECTIVE DE REDACŢIE:
În perioada 1960-1979 a fost iniţiatorul şi redactorul şef al revistei Studii şi Comunicari – ArheologieIstorie, editată de Muzeul Naţional Brukenthal din Sibiu.
STUDII ŞI ARTICOLE:
1961
1962
1963
1965

1966

1967

1968
1969

Aşezarea neolitică de la „Poiana în Pisc” (com. Caşolţ, raionul Sibiu), în
Materiale şi cercetări arheologice, VII, 1961;
Sondajul arheologic de la Ocna Sibiului (r. Sibiu, reg. Braşov), în Materiale şi
cercetări arheologice, VIII;
Ein Hockergrab der bemalten Keramik bei Salzburg, în Forschungen zur Volksund Landeskunde, 6;
Unele probleme ale neoliticului din Transilvania în legătură cu cultura Petreşti, în
Revista Muzeelor, nr. 4, anul II;
Un complex de cult descoperit în aşezarea neolitică de la Pianul de Jos (r. Sebeş,
reg. Hunedoara), în Studii şi Comunicări – Muzeul Brukenthal, 12;
Ein Kulttisch aus der jungsteinzeitlichen Siedlung von Deutschpien, în
Forschungen zur Volks- und Landeskunde, 8, 1;
Aşezarea neo-eneolitică de la Pianul de Jos (Podei), jud. Alba, în Studii şi
Comunicări – Muzeul Brukenthal, 14;
Das „Mithogramm” von Salzburg – Ocna Sibiului, în Forschungen zur Volks- und
Landeskunde, nr. 2;
Cu privire la organizarea şi planificarea activităţii de la Secţia de istorie a
Muzeului Brukenthal, în Studii şi Comunicări – Muzeul Brukenthal, 13;
În legătura cu problema locuinţelor de suprafaţă cu platformă din aşezările
culturilor Petreşti şi Cucuteni –Tripolie, în SCIV, XVIIII, 1;
Date noi privind raporturile reciproce dintre culturile Petreşti, Cucuteni,
Gumelniţa, în Unitate şi continuitate în istoria poporului român, Bucureşti;
Der Forschungsstand über die Petreşti – Kultur, în Studijné Zvesti, 17;
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1970
1973
1975

1977

1979
1981

1989;

1993

Contribuţia cercetărilor arheologice şi istorice efectuate de Muzeul Brukenthal la
elucidarea unor probleme privind istoria României, în Studii şi Comunicări–
Muzeul Brukenthal, 14;
Săpăturile din vara anului 1960, de la Ocna Sibiului (Jud. Sibiu), în Materiale şi
cercetări arheologice, IX;
Neue Entdeckungen aus dem Paläolitikum in Siebenbürgen, în Forschungen zur
Volks- und Landeskunde, vol. 16, nr. 2;
Săpăturile arheologice de la Mihalţ, (jud. Alba) I, în Studii şi Comunicări – Muzeul
Brukenthal, 19;
Cu privire la sistematizarea şi modernizarea evidenţelor muzeale, în Studii şi
Comunicări – Muzeul Brukenthal, 19;
Periodizarea internă a culturii Petreşti în lumina evoluţiei ceramicii pictate, în
Studii şi Comunicări – Muzeul Brukenthal, 20;
Noi propuneri privind sistematizarea evidenţelor ştiinţifice muzeale, în Studii şi
Comunicări – Muzeul Brukenthal, 20, - colaborare cu Popa, D., Weinrich, F.
Das Siegelgefäβ von Daia Română (Dallendorf - KreisAlba), în Forschungen zur
Volks- und Landeskunde, 22, 2;
Der gegenwärtige Forschungsstand zur Petreşti – Kultur, în Prähistorische
Zeitschrift, 56, 2;
Date preliminare privind săpăturile arheologice de la Şura Mică – Rîşloave (jud
Sibiu), în Studii şi Comunicări– Muzeul Brukenthal, 21, - colaborare cu Glodariu,
I., Iaroslavschi, E., Nägler, Th., Rill, M.
Siedlung der Petreşti-Kultur, ihre Typologie und innere Organisation, în
Forschungen zur Volks- und Landeskunde, nr. 2;
Unele problematici ale neoliticului timpuriu în zona carpato-dunăreană în Studii şi
cercetări de istorie veche şi arheologie, 40;
Das „Mythogramm” von Salzburg – Ocna Sibiului, în Forschungen zur Volks- und
Landeskunde, nr. 36, 2;
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ISTORIOGRAFIA CULTURII LEPENSKI VIR – SCHELA CLADOVEI

Aurelian RUSU
rusu_aurelian@yahoo.co.uk
Facultatea de Istorie şi Patrimoniu „Nicolae Lupu”- Sibiu

Keywords: history research, Lepenski Vir - Schela Cladovei culture, Epipaleolithic, Mesolithic, Early
Neolithic.
Abstract: The research history of Lepenski Vir – Schela Cladovei culture sums up over 40 years of
archaeological, paleoecological, geological, palinological, osteological, anthropological, radiometrical
research, etc. In this paper we intend to present most of the scientific ideas focusing on Lepenski Vir –
Schela Cladovei culture, in order to outline its image in the archaelogical literature. Furthermore we shall
pursue the directions of the research, past and present, in order to understand which are the present notions
used by archaeologists to refer to this culture.
Cultura Lepenski Vir – Schela Cladovei
aparŃine mezoliticului târziu. Resturile materiale
ale acestei culturi au fost descoperite în zona
PorŃilor de Fier ale Dunării, numită şi Clisura sau
Djerdap.
Studiul nostru urmăreşte să prezinte contextul
în care au avut loc cercetările arheologice ce au
identificat în teren cultura Lepenski Vir - Schela
Cladovei, în anii’60 - ’70 ai secolului XX, precum
şi siturile unde au fost descoperite resturile
materiale ale acestei culturi. Mai apoi, vom
observa care au fost primele studii, apărute în anii
70’- 80’ ca şi interpretări imediate a cercetării
arheologice, şi care sunt elementele ce definesc
această cultură. În continuare sunt expuse primele
reacŃii şi discuŃii cu privire la încadrarea culturală
şi cronologică a descoperirilor din diversele situri
identificate în zona PorŃilor de Fier ale Dunării.
Cercetarea asupra culturii Lepenski Vir – Schela
Cladovei intră apoi într-o altă fază, cercetările
arheologice fiind coroborate cu analize
paleoecologice,
geologice,
palinologice,
osteologice, antropologice, radiometrice etc.
Începănd cu anii 2000 are loc reevaluarea
informaŃiilor cu privire la această cultură, în
contextul în care tehnica ştiinŃifică a avansat,
permiŃându-le cercetătorilor să realizeze o serie
întreagă de analize care să ofere date mult mai
sigure decât puteau fi obŃinute în laboratoarele
secolului trecut. De asemenea dorim să analizăm
terminologia folosită pentru a numi această
cultură, din momentul descoperiri sale până în
zilele noastre.
În studiul nostru vom folosi denumirea
Lepenski Vir – Schela Cladovei, ca şi termen
generic, când vom discuta articolele ce fac referiri

fie la cultura Lepenski Vir, fie la cultura Schela
Cladovei.
Prezentarea cercetărilor arheologice ce au
identificat în teren cultura Lepenski Vir - Schela
Cladovei
Cercetările arheologice în zona PorŃilor de Fier
au început în secolul XX, mai ales odată cu
începerea lucrărilor la hidrocentralele I şi II,
cercetările continuând şi după anul 2000.
În 1963 Republica Socialistă România şi
Republica Socialistă Federativă Iugoslavia au
semnat un acord bilateral care prevedea construcŃia
unui sistem hidroenergetic în profilul Gura Văii-Sip
Km D 943 şi un al doilea sistem spre limita aval a
sectorului în zona Km D 865-860, PorŃile de Fier II.
Creşterea nivelului Dunării urma să afecteze în
mod evident mediul înconjurător, prin inundarea
ambelor maluri ale fluviului. LocalităŃi întregi
(Orşova, insula Ada-Kaleh, Ogradena ş.a.) şi specii
unice de plante şi arbori urmau să fie acoperite de
ape.
În aceste condiŃii, ambele state au creat colective
de cercetare interdisciplinare pentru a salva
patrimoniu cultural.
Colectivul arheologic românesc era format, în
ordine alfabetică, din Al. Bolomey., V. BoroneanŃ,
M. Davidescu, Fl. Mogoşanu, C.S. NicolăescuPlopşor, Al. Păunescu şi St. Roman, P.Roman1.
Colectivul arheologic iugoslav era format din B.
Jovanović, Z. Letica, M. Sladić, D. Srejović, R.
Vasić şi B. Stalio2.

1
2
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Lucrările la hidrocentrale s-au derulat între
1965-1971 pentru PorŃile de Fier I şi 1977-1985
pentru PorŃile de Fier II.
Astfel, concomitent cu acestea, s-au desfăşurat
şi cercetările arheologice care au descoperit
vestigii aparŃinând mai multor epoci istorice,
începând cu paleoliticul superior până în epocile
post-romană.
Între aceste descoperiri, cea care a suscitat
atenŃia cercetătorilor, prin unicitatea sa, a fost
cultura Lepenski Vir – Schela Cladovei.
Resturi ale acestei culturi au fost identificate în
17 puncte, prezentate în ordinea înşiruirii lor pe
cursul fluviului, împreună cu anii cercetării:
1. Alibeg – Pescari (1971);
2. Padina (1969-1970);
3. Stubica (1970) );
4. Lepenski Vir (1965-1970);
5. Vlasac (1970-1971)
(2006-prezent);
6. Cuina Turcului – Dubova (1964), (19651969);
7. Veterani – „terasă” – Dubova (1969);
8. Ogradena – Icoana (1967-1969);
9. Ogradena – Răzvrata (1967-1968);
10. Hajdučka Vodenica (1966, 1967, 1969);
11. Ostrovul Banului - Gura Văii (1966);
12. Schela Cladovei – Drobeta-Turnu Severin
(1965), (1967-1968), (1982-1997), (2001-2002),
(2006-prezent);
13.
Ostrovul
Corbului
–
„Botul
Cliuciului”(1970-1984);
14. Velesnica (1981, 1982, 1984) - Rastko
Vasić;
15. Ostrovul Mare – Gogoşu - km fluviali 875
(1977-1981);
16. Ostrovul Mare – Gogoşu - km fluviali 873
(1977-1981);
17. Kula (1980-1983).
După cum putem observa la Schela Cladovei
(pe malul stâng al fluviului) şi Vlasac (pe malul
drept al fluviului) cercetările continuă şi în
prezent.
Rapoarte de cercetare arheologică au fost
efectuate, de către:
- partea română, V. BoroneanŃ (1978, 1979 –
Ostrovul Mare; 1980,1983,1992, 1994, 1995,
1996, 1997, 2002 – Schela Cladovei),
F.
Mogoşanu (1968), P. Roman (1987);
- partea iugoslavă, B. Jovanović (1966, 1967,
1968, 1969,1970), Z. Letica (1969), M. Sladić
(1986), D. Srejović (1965,1966, 1967, 1968,
1969, 1972), R. Vasić (1984, 1986).
Rezultatele cercetărilor au fost însă publicate
în reviste de specialitate din Ńară şi străinătate,
după cum vom vedea în rândurile ce urmează.

Publicarea
primelor
studii,
primele
interpretări
Primul care menŃionează această cultură, în
urma cercetărilor ce le-a întreprins în staŃiunea
eponimă este D. Srejović în 1966, prin studiul
intitulat Lepenski Vir – a new prehistoric culture in
the Danube region publicat în Archaeologia
Iugoslavica VII. Iar V. BoroneanŃ în 1969 publică
Découverte d`objets d`art épipaléolithique dans la
zone des Portes de Fer du Danube în Rivista di
Scienze Preistoriche XXIV(2) unde numeşte noua
cultură descoperită pe malul stâng, după situl
eponim Schela Cladovei, nemenŃionând în acel
moment vreo asemănare între cele două culturi.
Descoperirile de la Lepenski Vir prezintă o
aşezare cu o organizare bine definită, pe malul
Dunării. LocuinŃele erau construite după un plan
geometric, având o formă trapezoidală. În interiorul
locuinŃelor exista o dispunere a vetrelor, de formă
rectangulară, tot după un anumit plan, în cadrul
cărora apar lespezi, pietre ornamentate şi, poate cel
mai important, sculpturile de dimensiuni relativ
mari, reprezentând capete de om cu trăsături de
peşte. Mormintele descoperite aici se aflau sub
podelele locuinŃelor sau în imediata lor vecinătate.
Descoperirile de la Schela Cladovei prezintă o
aşezare fără un plan clar delimitat, cu vetre de foc
de diferite forme, rectangulare, elipsoidale,
circulare ş.a.(multe din cele rectangulare fiind
construite asemănător celor de la Lepenski Vir, şi
anume cu borduri înalte), cu o industrie litică
cuarŃitică cu o restrânsă tipologie şi o industrie a
cornului reprezentate de un număr ridicat de unelte
(săpăligi, brăzare), precum şi piese din colŃ de
mistreŃ. Ca şi la Lepenski Vir mormintele păreau să
apară în cadrul locuinŃelor şi în vecinătatea lor.
D. Srejović, în primele interpretări ale
cercetărilor întreprinse la Lepenski Vir, a considerat
că această cultură este proto-neolitică (Srejović
1968, 165-166), în timp ce, V. BoroneanŃ considera
că descoperirile de la Schela Cladovei aparŃin unei
culturi epipaleolitice 3. Primul termen ar denumi o
cultură premergătoare neoliticului, aflată în faza
incipientă a acestei perioade, iar al doilea
desemnează o cultură aflată la sfârşitul
paleoliticului.
Mai apoi, în urma publicării cercetărilor
întreprinse până în 1970, de pe ambele maluri ale
Dunării, a urmat corelarea descoperirilor şi
interpretarea acestora într-un cadru general. S-a
încercat identificarea eventualelor aşezări de tip
Lepenski Vir – Schela Cladovei, din diversele situri
cercetate în zona PorŃilor de Fier, oferindu-se mai
multe interpretări acestor descoperiri.
3
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Astfel, B.Jovanović considera în publicaŃiile
din 1968 şi 1971 că descoperirile de la Padina
sunt o varietate locală a neoliticul timpuriu de
tipul culturii Starčevo-Criş, iar în publicaŃiile din
1973 şi 1974, împarte descoperirile: Padina A este
un sit epipaleolitic-mezolitic, asemănătoare cu
Schela Cladovei I-II, iar Padina B este un sit
neolitic cu corespondenŃe la Lepenski Vir I-II4.
Acelaşi autor a considerat iniŃial că situl Hajučka
Vodenica aparŃine epocii fierului,5 ca ulterior să-l
atribuie culturii Lepenski Vir – Schela Cladovei6.
În 1971, D.Srejović identifica asemănări între
descoperirile de la Lepenski Vir I c-e, Lepenski
Vir II, Vlasac II –III, Hajdučka Vodenica I,
Padina I, Ostrovul Banului III, Icoana II şi Schela
Cladovei I –II, ele fiind parte a aceluiaşi grup
cultural, numit de el proto-neolitic7.
În acelaşi timp, Z.Letica considera că situl
Vlasac I este epipaleolitic, comparabil cu ProtoLepenski Vir, singura idee la care aderă şi
D.Srejović, între restul datelor propuse de cei doi
existând diferenŃe notabile8.
În 1973, V.BoroneanŃ critica periodizarea
propusă atât de D.Srejović cât şi de Z.Letica,
neobservând vreo asemănare între Vlasac I şi
Cuina Turcului II, după cum susŃinea Z.Letica,
nici între Schela Cladovei I-II şi Lepenski Vir I ce, Lepenski Vir II, cum vedea D.Srejović,
propunând în schimb situarea culturii Schela
Cladovei cronologic între Proto-Lepenski Vir şi
Lepenski Vir I9.
În anii următori apar monografiile siturilor
Lepenski Vir şi Vlasac cu contribuŃii ale unui
număr importat de cercetători ce au analizat
descoperirile din punct de vedere geologic,
palinologic, osteologic, antropologic, conŃinând şi
date de radiocarbon.
Astfel, în 1972 D.Srejović publică Europe’s
first monumental sculpture: Lepenski Vir,
furnizând informaŃii asupra sitului, stratigrafiei
acestuia, locuinŃelor, sculpturilor şi artefactelor
descoperite aici, precum şi o interpretare
cronologică a nivelurilor culturale, pe care le
împarte în Proto-Lepenski Vir, Lepenski Vir I,
Lepenski Vir II şi Lepenski Vir III, fiecare cu
subfaze proprii, primele trei reprezentând cultura
mezolitică Lepenski Vir, iar ultima reprezentând
cultura Starčevo-Criş. De asemenea, monografia
conŃinea şi analize de sol, considerŃii asupra

climei şi vegetaŃiei, precum şi date antropologice şi
radiometrice10.
În acelaşi an
Jovanović publica The
autochtonous and the migrational components of
the Early Neolithic in the Iron Gates unde discută
siturile de pe ambele maluri ale Dunării, observând
aspectele contactului dintre counitaŃile mezolitice şi
cele neolitice timpurii în zona PorŃilor de Fier11.
Tot acum este publicat articolul Plastique
aydotique de Lepenski Vir, unde autorul prezintă o
piatră sculptată în forma organului sexual femeiesc,
ceea ce dovedeşte, în opinia autorului, interesul
purtătorilor culturii Lepenski Vir – Schela Cladovei
în a cunoaşte şi înŃelege funcŃiile organelor
reproductive umane12.
Mai târziu, în 1978 D.Srejović şi Z.Letica
publicau Vlasac, a mesolithic settlement in the Iron
Gates, o monografie în două volume a sitului
Vlasac, primul prezentând rezultatele cercetării
arheologice iar în volumul II fiind analizate datele
de ordin geologic, biologic şi antropologic.
Stratigrafic, la Vlasac au fost descoperite III
niveluri de locuire, notate Vlasac I, II, şi III, toate
fiind atribuite culturii mezolitice de tip Lepenski
Vir – Schela Cladovei, diferenŃa dintre ele fiind că
Vlasac I era o aşezare de tip permanent iar Vlasac II
şi III aveau un caracter sezonier. Acest fapt este
considerat de autori ca fiind în strânsă legătură cu
aşezarea Lepenski Vir propriu-zisă, care se afla la
cca. 3 km distanŃă, şi care prezenta un caracter
sezonier în prima fază, Proto-Lepenski Vir, ca mai
apoi, în fazele Lepenski Vir I şi II având un caracter
permanent, reprezentând astfel exact opusul
aşezărilor de la Vlasac13.
Cercetarea în teren, continuă şi după 1970, în
afara defileului Dunării, la Schela Cladovei, AlibegPescari (BoroneanŃ 2000), Ostrovul Corbului
(Roman şi Păunescu 1996) şi Ostrovul Mare
(BoroneanŃ 2000), Velesnica (Vasić et alii 1984,
Vasić 1986) şi Kula (Sladić 1984), rezultatele
aducând informaŃii în plus cu privire la evoluŃia
culturii Lepenski Vir – Schela Cladovei.
Astfel, F.Mogoşanu publică în 1978, Mezoliticul
de la Ostrovul Corbului, o nouă aşezare de tip
Schela Cladovei (Mogoşanu 1978), iar V.BoroneanŃ
publică în acelaşi an, Schela Cladovei, în volumul
Comori Arheologice în regiunea PorŃilor de Fier,
unde introduce terminologia cultura Schela
Cladovei – Lepenski Vir 14, recunoscând astfel
asemănările culturale între cultura Lepenski Vir,
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cum era numită pe malul iugoslav şi cultura
Schela Cladovei pe cel românesc.
În 1980, V.BoroneanŃ publică, Probleme ale
culturii Schela Cladovei – Lepenski Vir în lumina
noilor cercetări, subliniind asemănările dintre
cele două culturi, care formează un complex
cultural ce prezintă caractere cu totul proprii
care-l deosebesc de toate culturile mezoliticuluiepipaleoliticului european şi mai ales de cel al
Orientului apropiat 15.
ReacŃii şi discuŃii ca urmare a publicării
primelor studii
Între ani ’70 - ’80 ai secolului trecut, au loc o
serie de conferinŃe şi sesiuni de comunicări
ştiinŃifice, la care s-au discutat, printre altele şi
problemele ce le ridica noua cultură, care devine
cunoscută internaŃional. În 1971 la Belgrad are loc
primul congres internaŃional în care este adusă în
discuŃie noua cultură descoperită în zona PorŃilor
de Fier. Urmează conferinŃa de la Valcamonica
1972, unde V.BoroneanŃ discută caracterul
magico-religios al manifestărilor artistice proprii
culturii Schela Cladovei16. Apoi
au loc
conferinŃele de la Sarajevo 1977 şi Cracovia 1978
în care era luat în discuŃie rolul acestei culturi în
procesul neolitizării17 iar în conferinŃa din
Potsdam 1978 se sublinia apartenenŃa acestei
culturi perioadei mezolitice, fapt de altfel acceptat
de marea majoritate a cercetătorilor.
Astfel, o serie de noi cercetători devin
interesaŃi de această cultură, urmărind să o
analizeze din punct de vedere al industrie litice18
sau al resturilor faunistice şi florale19.
Urmare a publicării descoperirilor din situl
Lepenski Vir, cercetătorul N. Vlassa observa
asemănări între capetele de piatră de aici cu cele
din situl Gura Baciului, nivelul I, care aparŃine
celui mai vechi orizont Starčevo – Criş descoperit
în România, explicând acest lucru, prin faptul că
…migrarea spre Ardeal trebuia să se petreacă
într-o fază suficient de timpurie ca să poată avea
loc „contaminarea”, în regiunea Dunării, cu
influenŃele măcar ale ultimei etape pre- sau
incipient-ceramice de tip Lepenski Vir. Capetele
de piatră de la „Gura Baciului” pledează
peremptoriu în acest sens. Ne întrebăm însă, pe
bună dreptate, dacă sfîrşitul culturii de tip
Lepenski Vir (cultură închistată, de retardare

epipaleolitică-mezolitică, înrudită cu – dar mai
tîrzie decît – orizontul tîrziu-natufian din Orientul
Apropiat, hipertrofiată în manifestările sale culticoartistice, dar stagnînd la un nivel economic ce nu
depăşea stadiul pescăresc-vînătoresc) nu este
cumva de pus tocmai pe seama acestei „migraŃii
neolitice”, care – eventual – a antrenat spre nord şi
elemente entice neprotomediteranoide, tipice pentru
Lepenski Vir, cum pare s-o adeverească caracterul
anthropologic al scheletelor de la
„Gura
Baciului”?20.
De asemenea, cultura Lepenski Vir – Schela
Cladovei devine un punct de referinŃă în sinteze
ştiinŃifice regionale, precum în Neoliticul Banatului
al lui Gh. Lazarovici din 1979, unde autorul critica
periodizarea propusă de D.Srejović în 1971 pentru
Lepenski Vir III, împărŃit de acesta în ProtoStarčevo I şi II, etape pe care le consideră sensibil
mai târzii. De asemenea critica şi teza lui
V.BoroneanŃ care susŃinea ideea originii
epipaleolitice locale a neoliticului timpuriu şi a
culturii
Starčevo-Criş21.
Admite
însă
contemporaneitatea fazei finale a culturii Lepenski
Vir – Schela Cladovei cu faza IIA-IIB a culturii
Starčevo-Criş. ComunităŃile de tip Lepenski Vir –
Schela Cladovei vor fi asimilate de către cele
neolitice22.
În 1980, Al. Păunescu publică EvoluŃia istorică
pe teritoriul României din Paleolitic pînă la
începutul Neoliticului, în care consideră că aspectul
cultural Schela Cladovei nu este o derivare locală
din cultura epipaleolitică aziliană sau aziloromanelliană evoluată... şi că, de o derivare a
neoliticului vechi de tip Starčevo-Criş din cultura
Schela Cladovei nu poate fi vorba 23.
O nouă analiză a industrie litice este publicată în
1982, ca şi teză de doctorat, de B.Prinz, Stone tools,
Cultural Continuity and Mesolithic Adaptation on
the Lower Danube, unde autoarea propune o nouă
periodizare a sitului Vlasac, cu corespondenŃe în
celelalte aşezări din zona PorŃilor de Fier, astfel:
Vlasac I – mezolitic timpuriu, Vlasac II – mezolitic
târziu, Vlasac III – tranziŃia mezolitic/neolitic şi
Vlasac IV – neolitic timpuriu24.
Un an mai târziu, în 1983, D.Srejović şi L.
Babović, publicau un catalog, aproape complet25 al
sculpturilor, obiectelor decorate şi podoabelor
descoperite la Lepenski Vir: Umetnost Lepenskog
Vira. Tot atunci B.Gavela publica articolul L’art de

15

BoroneanŃ 1980, p. 27-42.
BoroneanŃ 1975, p. 105-115.
17
Radovanović 1996, p. 7.
18
Srejović et alii 1980, p. 195-205; Kozłowski Kozłowski 1982, p. 11-109; Kozłowski - Kozłowski
1984, p. 259-293.
19
Bökönyi 1970, p. 1702-1704; Idem 1978, p. 34-36;
Bolomey 1973, p. 41-52.
16

20

Vlassa 1972, p. 25.
Gh.Lazarovici 1979, p. 19.
22
Lazarovici 1979, p. 20-22.
23
Păunescu 1980, p. 543-544.
24
Radovanović 1996,p. 8.
25
Borić 2008, p. 468.
21

14

Brukenthal. Acta Musei, V. 1, 2010
Istorigrafia culturii Lepenski Vir – Schela Caldovei

Danube 31respectiv The Mesolithic of Serbia and
Muntenegro32 prezintă fiecare, o sinteză a propriilor
publicaŃii anterioare, continuă să susŃină capacitatea
internă a culturii Lepenski Vir – Schela Cladovei de
a evolua spre neolitic, prin asimilarea trăsăturilor
specifice acestuia (creşterea animalelor, cultivarea
cerealelor şi producerea vaselor ceramice) care
completează modul de viaŃă propriu mezolitic local,
precum aşezări permanente, utilizarea unui teritoriu
relativ limitat, a resurselor acestuia într-un mod
selectiv. Aceste ultime caracteristici sunt totodată
specifice şi neoliticului.
În 1990 la Leuven (Belgia), are loc The Fourth
International Symposium “Mesolithic in Europe”,
unde este subliniată în continuare natura mezolitică
a culturii Lepenski Vir – Schela Cladovei şi rolul
acesteia în procesul neolitizării Europei, în lucrările
cercetătorilor V. BoroneanŃ33, L. Domanska34, M.P.
Neeley şi G.A. Clark35
În 1995 este publicat articolul, Schela Cladovei:
a preliminary review of the prehistoric fauna36,
primul dintr-o serie de publicaŃii, realizate în
colaborare de către L. Bartosiewicz, C. Bonsall, V.
Boroneanț şi S. Stalibrass.
În 1996 apare primul volum de sinteză asupra
mezoliticului din zona PorŃilor de Fier, şi anume
The Iron Gates Mesolithic (Radovanović 1996),
unde autoarea discută istoricul cercetărilor
arheologice în această zonă, rezultatele acestora şi
interpretările ulterioare, sistemele de periodizare şi
cronologie generală propuse pentru perioada dintre
sfârşitul paleoliticului şi începutul neoliticului, cu
accent pe rolul culturii Lepenski Vir – Schela
Cladovei în acest proces, re-evaluând relaŃiile dintre
diversele aşezări ale acestei culturi, arhitectura
acestora, ritualul de înmormântare şi artefactele,
propunând pe baza acestor noi analize o nouă
periodizare şi cronologie. Lucrarea se încheie cu o
transpunere a mezoliticului PorŃilor de Fier într-un
cadru general european.
În acelaşi an apare şi monografia Ostrovul
Corbului a lui P. Roman şi Al. Păunescu. Al.
Păunescu nu este de acord cu “noŃiunea hibridă”
Schela Cladovei – Lepenski Vir, propusă de V.
BoroneanŃ,…întrucât cele mai numeroase şi
importante resturi culturale de la Lepenski Vir,
care i-au adus de altfel celebritatea, nu se întâlnesc
în nici una din aşezările de tip Schela Cladovei37

Lepenski Vir în care oferea propria interpretare a
sculpturilor culturii Lepenski Vir – Schela
Cladovei26
În acelaşi an, apărea articolul Neoliticul
timpuriu din zona PorŃilor de Fier al lui Gh.
Lazarovici, unde, se introduce termenul de cultura
Lepenski Vir – Schela Cladovei, fiind printre
primii cercetători ce utilizează acest termen. În
acest studiu, autorul îşi continua ideile din
lucrările anterioare: parŃiala contemporaneitate
dintre cultura mezolitică de tip Lepenski Vir –
Schela Cladovei cu cea a neoliticului timpuriu de
tip Starčevo-Criş, şi anume cu fazele II-III ale
acesteia din urmă, precum şi neolitizarea
comunităŃilor mezolitice, printr-un proces în patru
etape: a) influenŃă; b) prezenŃă etnică; c)
neolitizare; d) asimilare27.
T. Douglas Price publică The European
Mesolithic, unde discută caracterul mezolitic al
culturii Lepenski Vir – Schela Cladovei28.
În 1984, Al.Păunescu publica studiul
Cronologia Paleoliticului şi Mezoliticului din
România în contextul Paleoliticului central-est şi
sud european, păstrându-şi opinia din 1980 cu
privire la originea şi sfârşitul culturii Lepenski Vir
– Schela Cladovei29, fiind de acord astfel cu ideile
lui Fl.Mogoşanu din 1978.
În 1985 la Edinburgh are loc un nou simpozion
internaŃional asupra mezoliticului european
(articolele prezentate aici fiind publicate în 1989)
unde, pe lângă D.Srejović şi V.BoroneanŃ, alŃi
cercetători se arată interesaŃi de cultura Lepenski
Vir – Schela Cladovei. B.Voytek şi R.Tringham
prezintă lucrarea Rethinking the Mesolihtic: the
case of south-east Europe, în care preiau elemente
din cronologia propusă de Al.Bolomey în 1973 şi
B.Prinz în 1982, adaptându-le uneia noi, pentru
aşezările din Clisură. Cei doi autori susŃineau
ideea conform căreia comunităŃile mezolitice de
aici prezintă caracteristici ce le permit să preia şi
să adopte tipul de viaŃă al comunităŃilor neolitice
(Voytek şi Tringham 1989, 492-499). Tot aici, J.
Chapman realizează o analiză demografică a
comunităŃilor de tip Lepenski Vir – Schela
Cladovei, în studiul Demographic trends in
Neothermal south-east Europe 30. V.BoroneanŃ şi
D.Srejović în studiile Thoughts on the
chronological relations between the EpiPalaeolithic and the Neolithic of the Lower
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.Acelaşi autor nota anterior în aceeaşi lucrare: Se
ştie, de asemenea, că această cultură (i.e. Schela
Cladovei) a fost identificată atât pe malul sârbesc
al fluviului (Djerdap), cea mai important dintre
ele fiind staŃiunea Vlasac, cât şi în Muntenegru
(adăpostul Crvena Stijena, niv. IV b1) adăugând
în nota 26 din subsol: Aveam în vedere staŃiunile
Lepenski Vir, Vlasac, Padina şi Hajdučka
Vodenica…38 În continuare Al.Păunescu critică
studiul industriei litice întreprins de J. K.
Kozłowski şi S. K. Kozłowski în 1984 pentru
Lepenski Vir, prin care aceştia …ajung la
concluzia
că
dezvoltarea
ulterioară
a
epigravettianului balcanic (variantă locală a
epigravettianului din partea centrală a Balcanilor
de nord) în cursul mileniului VII BP, a dus la
formarea culturii Lepenski Vir 39, nefiind de acord
cu autorii mai sus menŃionaŃi, …din simplul motiv
că industria litică studiată de ei de la Lepenski –
Vir este amestecată. După părerea noastră,
datorită poziŃiei în pantă a staŃiunii Lepenski Vir,
materialul arheologic nu a putut fi, ca şi cel de la
Vlasac, diferenŃiat pe niveluri (Păunescu 1996,
13). Iar cu privire la sfârşitul culturii Schela
Cladovei, autorul îşi menŃine opiniile din
publicaŃiile anterioare.
Tot în 1996 apare, AMS Radiocarbon
Determinations on Human Bone from Lepenski
Vir, Vlasac and Schela Cladovei (Bonsall et alii
1996, 6-11), urmat în anul următor de Mesolithic
and Early Neolithic in the Iron Gates: a
palaeodietary perspective 40, lucrări ce analizează
cronologiile existente prin datări radiocarbon,
precum şi dieta respectivelor comunităŃi pe baza
cercetării osteologice.
În acelaşi an, V. BoroneanŃ publică La 30 de
ani de la începerea săpăturilor arheologice de la
Schela Cladovei o prezentare generală asupra
culturii Lepenski Vir – Schela Cladovei41.
Mikić Živko publică în 1997 The Iron Gates
anthropological series and the neolithisation of
the Danube region, un studiu antropologic al
populaŃiilor mezolitice şi neolitice din zona
PorŃilor de Fier42.
Mai apoi apare lucrarea amplă a lui
M.Roksandić, Transition from Mesolithic to
Neolithic in the Iron Gates Gorge: physical
anthropology perspective43, în care autoarea
analizează tranziŃia mezolitic-neolitic, în fapt

evoluŃia culturii Lepenski Vir – Schela Cladovei din
punct de vedere antropologic.
I. Radovanović îşi continuă cercetările asupra
acestei culturi, publicând Neither person nor beast,
- dogs in the burial practice of the Iron Gates
sugerând importanŃa acordată speciei Canis, văzută
prin apariŃia de morminte canine individuale cât şi a
unuia mixt uman-canin44.
În acelaşi an, 1999, apare o nouă sinteză The
Mesolithic Habitation Complexes in the Balkans
and the Danube Basin45 care va fi urmată în anul
următor de o lucrare mai amplă a aceluiaşi autor,
Paleolithique superieur final et Epipaleolithique
dans la zone des Portes de Fer unde foloseşte
termenul Schela Cladovei – Lepenski-Vir când
discută cultura mezolitică din zona PorŃilor de
Fier46. În aceste lucrări, V.BoroneanŃ prezintă
culturile paleoliticului târziu şi ale epipaleoliticului
(mezoliticului) ce au fost descoperite în aşezările
din zona PorŃilor de Fier, încercând să demonstreze
evoluŃia culturii Lepenski Vir – Schela Cladovei din
epigravettianul local, autorul continuând să susŃină
caracteristicile ce au făcut această cultură să aibă
un rol activ în procesul neolitizării.
Tot în 1999, D.Borić publică Places that created
time in the Danube Gorges and beyond, c. 90005500 BC. Pornind de la materialul ceramic şi
piesele din silex balcanic specifice neoliticului
timpuriu, descoperite la Lepenski Vir, aflate în
strânsă legătură stratigrafică cu locuinŃele
trapezoidale descoperite atât la Padina cât şi
Lepenski Vir, pe care Srejović le considera
mezolitice, autorul articolului sugerează încadrarea
acestora din urmă neoliticului timpuriu47.
Apoi, în 2000 şi 2001, Al.Păunescu publică două
monografii, Paleoliticul şi Mezoliticul din spaŃiul
cuprins între CarpaŃii şi Dunăre48, repectiv
Paleoliticul şi Mezoliticul din spaŃiul transilvan49,
în care sunt prezentate toate siturile de pe malul
drept al Dunării aparŃinând culturii Lepenski Vir –
Schela Cladovei.

38

44

39

45

Cercetările şi publicaŃiile actuale
Cercetarea de la începutul acestui secol va căuta,
în special, să reanalizeze materialele arheologice, să
ofere date cronologice pentru contexte arheologice
clare şi chiar să întreprindă noi săpături în siturile
care nu au fost acoperite complet de apă.
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Păunescu 1996, p. 152.
40
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Mikić 1997, p. 78-79.
43
Roksandić 1999.

Radovanović 1999, p. 71-87.
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După cum s-a menŃionat anterior, colaborarea
între C.Bonsall, V. BoroneanŃ, L. Bartosiewicz
continuă în 2000, 2001,2002, 2004, 200650
împreună cu mulŃi alŃi cercetători, printre care şi I.
Radovanović. Aceste articole oferă noi date de
radiocarbon pentru stabilirea cronologiei interne a
culturii Lepenski Vir – Schela Cladovei,
analizează resturile faunistice, paleomediul şi
impactul schimbărilor acestuia (inundaŃii) asupra
comunităŃilor umane din Clisura Dunării. Se
sugerează astfel că în perioada “evenimentului
8200 BP” acestea îşi relochează aşezările pe
terasele superioare ale fluviului51.
În 2000, M. Garašanin şi I. Radovanović
publică A pot in house 54 at Lepenski Vir I, luând
în considerare şi articolul lui D. Borić din 1999.
Re-analizând datele disponibile cu privire la situl
Lepenski Vir autorii ajung la concluzia că faza
Lepenski Vir I este asemănătoare cu Starčevo I,
iar Lepenski Vir IIIa şi IIIb sunt asemănătoare cu
Starčevo IIa şi IIb, o concluzie similară cu cea
iniŃială oferită de D.Srejović52. Articolul
concluzionează că procesul neolitizării culturii
Lepenski Vir – Schela Cladovei nu a rezultat
dintr-o evoluŃie locală a mezoliticului din Clisura
Dunării, ci din contact cu comunităŃile neoliticului
timpuriu53.
În acelaşi an, în cadrul sesiunii internaŃionale
Acts of the XIVth UISPP Congress ce a avut loc
la Liège, Belgia, B. Jovanović publică lucrarea
Padina and Hajučka Vodenica sites of Lepenski
Vir Culture in the Upper and Lower Gorges of
the Iron Gates, în care, consecvent primelor sale
publicaŃii conform cărora cultura Lepenski Vir
este o cultură a neoliticului timpuriu, propune ca
aceasta să fie definită ca o cultură de tip ’fishing
Neolithic’54.
Ca o completare a acestei definiŃii, tot aici, D.
Antonović susŃine lucrarea Stone objects from
Padina and Hajučka Vodenica, în care
concluzionează: Rezultatele studiului obiectelor
de piatră de la Padina şi Hajučka Vodenica
completează imaginea culturii Lepenski Vir ca
fiind una de pescari, vânători şi culegători55.
La fel apare articolul lui D.Mihailović,
Chipped Stone Industry from Horizon A and B at
the Site Padina from Iron Gates, care analizează
industria uneltelor de piatră, prin care se poate

observa, diferenŃa între Padina A şi B, în tipologie
şi material, întărind concluziile lui B. Jovanović56.
Tot în 2001 apare o sinteză a industriei litice
pentru Europa Centrală Eco-cultural /stylistic
zonation of the Mesolithic/Epipaleolithic in Central
Europe, susŃinută de S.K. Kozłowski în cadrul
sesiunii internaŃionale From Mesolithic to
Neolithic. Proceedings of the Szolnok Conference,
September 1996, în care, autorul, pe baza studiului
întreprins împreună cu J.K. Kozłowski asupra
pieselor litice din siturile Vlasac şi Lepenski Vir,
susŃine caracterul mezolitic al acestei culturi de tip
epigravettian târziu 57
În cadrul aceluiaşi volum, este publicat postum,
ultimul articol al lui D.Srejović, The Central
Danubian Region – the „Fertile Crescent” of
Europe, unde discută evoluŃia mediului, la începutul
Holocenlui în zona Dunării centrale, într-un optim
climatic care a permis culturii Lepenski Vir –
Schela Cladovei să evolueze spre o complexitate
culturală asemănătoare culturilor neoliticului
timpuriu apărute în “Semiluna fertilă” din Asia
Mică. Înaintea apariŃiei culturii Starčevo-KörösCriş, zona PorŃilor de Fier reprezenta scena unei
activităŃi uname intense şi variate, întruchipată de
cultura Lepenski Vir – Schela Cladovei, fapt ce-i
poate conferii regiuni centrale a Dunării termenul
de “Semiluna Fertilă” a Europei58.
Tot la Szolnok în 1996, J.Chapman prezintă
lucrarea The fractality of personal relations in the
Mesolithic and Early Neolithic of South East
Europe, pe care o va elabora, luând în consideraŃie
lucrările (Garašanin şi Radovanović 2000,
Radovanović 2000, Roksandić 2000) anterioare
publicării din 2001. Aici, autorul analizează
caracterul ciclic de folosire a aşezării de la Lepenski
Vir, aflat în strânsă legătură cu ciclul anotimpurilor.
Acesta determina creşterea nivelului fluviului
producând inundarea aşezării de la Lepenski Vir,
însoŃită de o depunere intenŃionată a pieselor litice,
o practică răspândită în comunităŃile mezolitice
pentru a marca plecarea şi reîntoarcere în aşezare.
De asemenea, susŃine rolul fragmentării intenŃionate
şi a depuneri rituale a celor 57-93 de resturi
ceramice descoperite în nivelurile Lepenski Vir I şi
Lepenski Vir II. Aceasta ar fi marcat prezenŃa
comunităŃii neolitice, aflată într-o relativă
vecinătate, şi cu care comunitatea mezolitică a intrat
în contact59. Tot atunci, Dušan Borić publică,
Mesolithic and Early Neolithic hunterers and
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fishers in the Danube gorges: an analysis of
archaeozoological data60.
DirecŃia reevaluări datelor de la Lepenski Vir
şi, în plus, obŃinerea unora noi, prin datări
radiocarbon calibrate, este continuată de D. Borić
în studiul din 2002 The Lepenski Vir conundrum:
reinterpretation of the Mesolithic and Neolithic
sequences in the Danube Gorges. Acesta
consideră că nivelurile LV II şi LV III sunt de fapt
parte a primului nivel LV I, reprezentând astfel un
singur nivel de locuire, un nivel al neoliticului
timpuriu şi nu unul mezolitic. Autorul este astfel
în dezacord atât cu D.Srejović (1972) (în
delimitarea nivelurilor şi a interpretărilor culturale
ale acestora), cât şi cu cei care au considerat că
LV I şi LV II constituiau locuiri mezolitice61.
În acelaşi an este publicat studiul In the
beginning: new radiocarbon dates for the Early
Neolithic in northern Serbia and southeast
Hungary (Whittle et alii 2002) care oferă noi date
radiocarbon pentru siturile Lepenski Vir şi Padina.
În anul 2003 este publicat în Serbia
Archaeological Journey in the Iron Gates, un ghid
istoric al zonei PorŃilor de Fier, în care sunt
prezentate şi unele aşezări ale culturii Lepenski
Vir – Schela Cladovei62.
În 2004 apar două noi lucrări ce oferă date
radiocarbon pentru Lepenski Vir63 şi pentru
Padina şi Hajučka Vodenica (Borić şi Miracle
2004). Mai apar, tot în 2004, articolele
Pleistocene survivors in the Iron Gate
Mesolithic/Neolithic
archaeofaunas64,
şi
Prehistoric
fishing
along
the
Danube
(Bartosiewicz şi Bonsall 2004), în paginile
revistei Antaeus, oferind o serie de analize
faunistice. În acelaşi an, în acelaşi registru cu
lucrările de mai sus, apare Is the MesolithicNeolithic subsistence dichotomy real? New stable
isotope evidence from the Danube Gorges65.
Un an mai târziu D.Borić publică Body
metamorphosis and animality: volatile bodies and
boulder artworks from Lepenski Vir, un studiu
detaliat şi cuprinzător asupra relaŃiei dintre
sculpturile şi pietrele ornamentate de la Lepenski
Vir şi mormintele descoperite aici, precum şi
importanŃa ritualică ce se pare că o aveau pentru
comunitatea acestui sit, întruchipând modul cum
relaŃiona aceasta cu mediu înconjurător şi în
special cu fluviul şi avifauna acestuia66.

În 2005, M.Cârciumaru publică lucrarea de
sinteză, Paleoliticul, Epipaleoliticul şi Mezoliticul
lumii, unde discută şi cultura Schela Cladovei Lepenski-Vir,
cu
termenul
preluat
după
V.BoroneanŃ 200067.
Seria studiilor asupra faunei din zonă şi a hranei
comunităŃilor Lepenski Vir – Schela Cladovei este
continuată şi în 2006 apărând, Continuity of
foraging
strategies
in
Mesolithic-Neolithic
transformations: dating faunal patterns at Lepenski
Vir (Serbia)68, Size ranges of praehistoric cattle and
pig at Schela Cladovei( Iron Gates Region,
Romania)69, The Romanian Mesolithic and the
Transition To Farmimg, A Case Of Study: The Iron
Gates70, On Men and Pigs: Were Pigs Domesticated
at Mesolithic Iron Gates of the Danube?71 şi
Mesolithic and Neolithic pigs of the Northen
Balkans: astragali vs. teeth as markers of
domestication72
Tot acum apare şi studiul antropologic
Interpersonal
Violence
at
Lepenski
Vir
Mesolithic/Neolithic Complex of the Iron Gates
Gorge (Serbia - Romania)73, în fapt o continuare a
celor anterioare precum, Primele conflicte de grup
în spaŃiul carpato-danubiano-pontic74 şi Lesions
traumatiques violentes datant de l’epipaleolithique
tardif du sud-ouest de la Roumanie75, dar, în acelaşi
timp continuând seria cercetărilor lui M.Roksandić
din 1999, 2000, 2002 şi respectiv, 2004, asupra
datelor antropologice.
În contrast cu violenŃa internă a grupurilor
aparŃinând mezoliticului târziu, dovedită de studiile
mai sus menŃionate, articolul Further notes on
Mesolithic-Neolithic contacts in the Iron Gates and
Central Balkans scoate în evidenŃă interacŃiunea
dintre comunităŃile mezolitice şi cele neolitice, care
ar fi avut un caracter paşnic şi profitabil pentru
ambele grupuri culturale, indivizii adoptând unii de
la alŃii modele de existenŃă76. Ipoteza este contrară
celei a lui Fl.Mogoşanu care considera că neoliticul
timpuriu ar fi pus capăt într-un mod violent culturii
Lepenski Vir – Schela Cladovei77.
Tot în anul 2006 apare volumul I intitulat
Neoliticul din Arhitectura Neoliticului şi Epocii
Cuprului din România a lui C.- M. Lazarovici şi
67
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în the Iron Gates ?83 şi When was the Neolithic
transition in the Iron Gates ?Radiometric and
faunal evidence84, acestea oferind un răspuns
asemănător, şi anume perioada anterioară anului
6000 cal BC. În acelaşi an apare articolul
Mesolithic-Neolithic interactions in the Danube
Gorges care oferă o nouă analiză asupra rolului
culturii Lepenski Vir –Schela Cladovei în procesul
tranziŃiei mezolitic/neolitic85.
Tot în 2007 este publicat articolul The
Mesolithic at the Danube’s Iron Gates: new
radiocarbon dates and old stratigraphies cu date
radiocarbon şi o analiză stratigrafică pentru
aşezările culturii Lepenski Vir – Schela Cladovei de
pe malul românesc al Dunării86.
Încă două articole care fac referiri la cultura
Lepenski Vir – Schela Cladovei sunt publicate, în
acelaşi an. Primul, Social aspects of the transition
to the farming in the Balkans, în care autorul
D.Mihailović, îşi declară rezervele în a considera
siturile de la Padina şi Lepenski Vir ca fiind
neolitice,
explicând
rapiditatea
răspândirii
economiei neolitice, cât şi evidenŃa coexistării a
celor două tipuri antropoide, a cro-magnonilor
(mezolitici) cu mediteraneeni (neolitici), tocmai
prin faptul că aceste comunităŃi mezolitice au fost
integrate în „lumea neolitică”87. Cel de-al doilea,
Mesolithic heritage in early Neolithic burials ritual
and personal adornment arată persistenŃa
elementelor funerare specifice mezoliticului în
mormintele neoliticului timpuriu, pe întreg spaŃiul
european central, amintindu-l aici şi cel de la Vlasac
menŃionat de D. Borić în lucrarea sa din 200688.
În 2008, apar o serie de noi publicaŃii cu privire
la cultura Lepenski Vir – Schela Cladovei.
Astfel, în volumul, The Iron Gates in Prehistory
editat de C. Bonsall, V. BoroneanŃ şi I.
Radovanović, sunt editate 15 studii:
- Dušan Mihailović, Lithic technology and
settlement systems of the Final Palaeolithic and
Early Mesolithic in the Iron Gates89;
-Dragana Antonović, The development of the
ground stone industry in the Serbian part of
the Iron Gates90;
-László Bartosiewicz, Clive Bonsall şi Vasile
Şişu, Sturgeon fishing along the Middle and Lower
Danube91

Gh. Lazarovici şi, în care autorii analizează şi
arhitectura culturii mezolitice Lepenski Vir –
Schela Cladovei78, păstrând terminologia folosită
anterior pentru a denumi această cultură.
În acelaşi registru, al cercetărilor resturilor
antropologice, D. Borić publică New discoveries
at the Mesolithic-Early Neolithic site of Vlasac:
Preliminary notes care oferă şi noi date
radiocarbon ce dovedesc locuirea acestui sit în
perioada 6200-5950 cal.BC, contravenind ipotezei
lui C. Bonsall din 2002, legate de evenimentul
8.2k BP, conform căreia, între 6300-5950 cal.BC
ar fi avut loc inundaŃii ce au determinat
abandonarea majorităŃii aşezărilor mezolitice de
pe malul Dunării în Clisură. În plus, poate cea mai
importantă descoperire a acestei cercetări de la
Vlasac este, descoperirea unui mormânt databil
6200/6100 cal BC, de ritual tipic mezolitic, dar
care avea în inventar scoici marine Spondylus, o
podoabă tipică grupurilor umane ale neoliticului
timpuriu, scoici obŃinute probabil prin schimb de
către comunităŃile mezolitice. Tot aici, în stratul
superior mormântului au fost descoperite resturi
ceramice şi piese litice din silex balcanic,
artefacte proprii primelor comunităŃi ale
neoliticului timpuriu, dovedind în opinia lui D.
Borić că nu există un spaŃiu cronologic prea mare
între actul final al închiderii acestui loc de
înmormântare
şi
apariŃia
majorităŃii
componentelor “bagajului neolitic” în acest sit
(dar încă fără prezenŃa animalelor domestic în
aceste nivele!)79.
O abordare aparte a sitului Lepenski Vir o
reprezintă publicaŃiile Lepenski Vir – the Sacral
Calendar of the Sun diety80 şi monografia
aceleiaşi autoare, din acelaşi an, Sanctuaries of
Lepenski Vir: location, position and function,
unde autoare interpretează locuinŃele de la
Lepenski Vir cu inventarul lor specific, ca
aparŃinând cultului solar. Această interpretare va
fi puternic contestată de D. Borić într-o recenzie a
monografiei81.
Tot în 2006, D.Antonović publică, Stone tools
from Lepenski Vir, un catalog amănunŃit asupra
pieselor din piatră descoperite în acest sit82).
Urmărind să ofere noi date radiocarbon
coroborate cu evidenŃa arheologică, pentru a
răspunde la întrebarea când a avut loc tranziŃia
spre Neolitic în zona PorŃilor de Fier, în 2007,
apar articolele When was the Neolithic transition
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and dating104, completându-l astfel pe cel din 2006.
C. Bonsall, publică, tot în 2008, The Mesolithic
of the Iron Gates 105, o sinteză a lucrărilor anterioare
ale autorului.
Ambele lucrări mai sus amintite, lasă deschisă
problema tranziŃiei mezolitic/neolitic, propunând în
acest sens noi direcŃii de cercetare ce ar ajuta la
elucidarea acestui proces în zona PorŃilor de Fier.
Tot în 2008 B. Jovanović publică Micro-regions
of the Lepenski Vir culture: Padina in the Upper
Gorge and Hajdučka Vodeniva in the Lower Gorge
of the Danube unde atribuie cultura Lepenski Vir –
Schela Cladovei mezoliticului târziu106, oferind un
studiu amănunŃit, care să aducă completări la
articolele din ani’60 -’70 ai sec.XX, asupra
aşezărilor de la Padina şi Hajdučka Vodenica, cu
relaŃia dintre stratigrafie, locuinŃe, morminte şi
artefacte. Cu această ocazie autorul anunŃă şi
iminenta publicare a monografiilor celor două
situri107.
Ultimele lucrări asupra acestei culturi, sunt
publicate de D. Borić în colaborare cu alŃi
cercetători, şi anume, Mesolithic cremation as
elements of secondary rites at Vlasac( Serbia),
continuare a studilor din 2006, 2008, toate arătând
evidenŃa locuirii sit-ului între anii 6200-5900
cal.BC de către o comunitate mezolitică ce adoptă
unele trăsături neolitice108 şi Absolute chronology
and stratigraphy of Lepenski Vir, care continuă
publicaŃiile din 2002, 2006 şi 2007, unde sunt
oferite date cu privire la construcŃiile trapezoidale
împreună cu inventarul specific culturii Lepenski
Vir, datate cca. 6200-5900 cal BC, perioadă numită
de autori Transformational/ Early Neolihtic 109. Dar
trebuie să observăm, că, D.Borić, în cele trei
publicaŃii cu privire la Vlasac a precizat asemănarea
arhitecturală a locuinŃelor de aici, cu cele de la
Lepenski Vir, şi, mai ales că, mormintele cercetate
la Lepenski Vir, aflate în relaŃie cu locuinŃele
trapezoidale sunt mezolitice, cu asemănări şi în
restul aşezărilor din zona PorŃilor de Fier, pentru
aceeaşi perioadă cronologică.

-Mirjana Roksandic, The Mesolithic–Neolithic
in the Ðerdap as evidenced by non-metric
anatomical variants 92
-Mary Jackes, Mirjana Roksandic şi
Christopher Meiklejohn, Demography of the
Ðerdap Mesolithic–Neolithic transition 93;
-Joni L. Manson, Approaches to Starčevo
culture chronology94
-Haskel Greenfield, Faunal assemblages from
the Early Neolithic of the central Balkans:
methodological issues in the reconstruction of
subsistence and land use95;
-Vesna Dimitrijević, Lepenski Vir animal
bones: what was left in the houses?96;
-Sofija Stefanović şi Dušan Borić, New-born
infant burials underneath house floors at Lepenski
Vir: in pursuit of contextual meanings97;
-Biljana Čuljković, Sofija Stefanović şi Stanka
Romac, DNA-based sex identification of the infant
remains from Lepenski Vir98;
-Clive Bonsall, Ivana Radovanović, Mirjana
Roksandic, Gordon Cook, Thomas Higham şi
Catriona Pickard, Dating burials and architecture
at Lepenski Vir99;
-Haskel Greenfield, Re-analysis of the
vertebrate fauna from Hajdučka Vodenica in the
Danubian Iron Gates: subsistence and taphonomy
from the Early Neolithic and Mesolithic100;
-Rastko Vasić, Velesnica and the Lepenski Vir
culture 101;
-Mirjana Roksandic, The human osteological
material from Velesnica 102;
-Paolo Biagi, Elisabetta Starnini şi Barbara
Voytek, The Mesolithic–Neolithic transition in the
Trieste Karst (north-eastern Italy) as seen from
the excavations at the Edera Cave103.
Dintre acestea, 12 au ca şi subiect aspecte ale
culturii Lepenski Vir – Schela Cladovei, oferind
noi informaŃii şi interpretări, iar celelalte fac doar
scurte referiri la aceasta.
D. Borić, mai publică, în acelaşi an, articolul
Vlasac revisited: formation process, stratigraphy

Concluzii
Urmele acestei culturi au fost descoperite în
timpul săpăturilor arheologice de salvare întreprinse
în anii ’60 -’70 ai sec.XX în zona PorŃilor de Fier.
Mai apoi, între anii ’70 - ’80, are loc
interpretarea descoperirilor precum şi noi cercetări
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în teren care vor scoate la iveală alte aşezări
aparŃinând culturii Lepenski Vir – Schela
Cladovei. Apoi, în anii ’90 ai sec. XX, precum şi
după 2000 sunt reluate cercetările în teren, fiind
reanalizat materialul arheologic cu tehnologie mai
avansată faŃă de cea disponibilă la momentul
descoperirii.
Controversa asupra acestei culturi a stârnit-o
descoperirea de fragmente ceramice în unele din
locuinŃele trapezoidale de la Lepenski Vir,
locuinŃe ce, împreună cu inventarul lor (sculpturi
sub formă de capete umane cu trăsături de peşte,
pietre rotunde ornamentate şi vetre cu bazine
rectangulare construite din blocuri de piatră)
caracterizează această cultură, cercetătorii
încadrând-o cultural fie mezoliticului, fie
neoliticului. O altă problemă, a constituit-o
originea sa, precum identitatea culturii Lepenski
Vir cu cea de tip Schela Cladovei.
Astfel, D. Srejović, cel care îi dă numele de
cultura Lepenski Vir, după situl eponim cercetat,
considera această cultură, iniŃial ca fiind
protoneolitică, iar mai apoi mezolitică (păstrânduşi această din urmă opinie şi în publicaŃiile
ulterioare).
În schimb, V.BoroneanŃ, cel care-i dă numele
de cultura Schela Cladovei, după situl eponim, şi
care cercetase majoritatea siturilor de pe malul
românesc al Dunării, o încadrează cultural şi
cronologic în epipaleolitic, neobservând, iniŃial,
nici o asemănare între cultura Lepenski Vir şi
cultura Schela Cladovei, acestei interpretări
iniŃiale subscriind şi Al.Păunescu.
B. Jovanović, cercetătorul siturilor de la
Padina şi Hajdučka Vodenica a considerat cultura
Lepenski Vir ca aparŃinând neoliticului timpuriu,
păstrându-şi această opinie până în 2008 când o
atribuie mezoliticului târziu.
Z. Letica ce a participat, împreună cu D.
Srejović, la cercetarea sitului de la Vlasac
considera cultura Lepenski Vir ca fiind
epipaleolitică.
D. Srejović este primul care identifică
asemănări între aşezările de pe ambele maluri ale

Dunării, înglobându-le terminologic sub termenul
de cultura Lepenski Vir.
Începănd cu anii ’80, V. BoroneanŃ acceptă
asemănarea dintre cultura Schela Cladovei şi
cultura Lepenski Vir, şi începe să folosească
termenul de cultura Schela Cladovei – Lepenski Vir
pentru a denumi acest fenomen cultural.
Tot atunci, Gh. Lazarovici introduce termenul de
cultura Lepenski Vir - Schela Cladovei pe care o
consideră epipaleolitică.
Începând cu mijlocul anilor ’90 cercetătorii
folosesc o terminologie generală, precum
mezoliticul PorŃilor de Fier sau perioada de
tranziŃie mezolitic/neolitic când fac referiri la
siturile unde a fost descoperită cultura Lepenski Vir
- Schela Cladovei.
În anii ce au urmat, oamenii de ştiinŃă,
beneficiind de o tehnologie tot mai performantă, au
obŃinut date tot mai sigure pentru a stabili
cronologia culturii Lepenski Vir – Schela Cladovei,
întărind observaŃiile iniŃiale ale unor cercetători cu
privire la contemporaneitatea sfârşitului acesteia cu
unele faze ale culturii Starčevo – Criş.
Cercetarea continuă şi în zilele noastre,
negăsindu-se răspunsuri definitive la problemele
ridicate de cultura Lepenski Vir – Schela Cladovei
încă de la descoperirea sa.
Cercetătorii utilizează fie termenul de Lepenski
Vir (majoritatea), fie Schela Cladovei (în special cei
români, dar şi cei care fac referiri la descoperirile de
pe malul stâng al Dunării), şi în puŃine cazuri
Schela Cladovei – Lepenski Vir, sau, în şi mai
puŃine, Lepenski Vir – Schela Cladovei.
Noi am folosit denumirea Lepenski Vir – Schela
Cladovei, în primul rând datorită ordinei apariŃiei
acestor termeni, şi în plus, pentru a respecta ambele
terminologii (şi ceea ce reprezintă ele) propuse
pentru a defini această cultură.
„Cercetări realizate în cadrul proiectului
POSDRU/6/1.5/S/26 cofinanŃat din Fondul Social
European prin Programul OperaŃional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”
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Abstract: This paper is a synthesis concerning the history of research of the tumuli burials belonging to Late
Aeneolithic and Bronze Age on the actual territory of Romania. We attempted to divide the history of
research of the tumuli burials in four stages based on the characteristics of the archaeological research.
According to the bibliography there are more than 2100 uncertain sites and 138 certain sites of this type
belonging to Late Aeneolithic and Bronze Age on the territory of Romania.
Într-o abordare generală a epocii bronzului,
Anthony Harding afirma că, în această perioadă, în
Europa s-a crezut mai mult în nemurire decât în
neolitic1. Dovada ar fi mulŃimea necropolelor în
care sunt prezente şi cenotafuri, ca o expresie a
obligativităŃii înmormântării chiar şi atunci când
trupul defunctului nu a fost recuperat. Ceea ce pare
să fie o caracteristică a epocii este că în majoritatea
ariilor culturale par a se contura prescripŃii de ritual
care se respectă întocmai.
În ceea ce priveşte începutul epocii bronzului,
P. Roman constata că avem de a face cu o perioadă
de stabilitate economică, socială şi sociolingvistică2. Debutul noii epoci pare a fi consecinŃa
unor factori exteriori, care sunt identificaŃi sub
forma imigraŃiei unor populaŃii dinspre sud, care sau amestecat cu cele locale sau cu cele venite din
est. În Transilvania, bronzul timpuriu este
reprezentat atât de manifestări culturale puternice –
cum este cazul grupului Schneckenberg, cât şi de
culturile Livezile, Copăceni, Şoimuş, determinate
de elemente etnice, dar mai ales de mediul
geografic3. În schimb, Moldova, Dobrogea şi
parŃial Muntenia sunt tributare elementelor venite
din spaŃiul nord-pontic.
În evoluŃia cercetării arheologice precum şi a
scrisului istoric referitor la problematica
înmormântărilor tumulare din România se pot
distinge mai multe etape.
Începuturile arheologiei, pe teritoriul României,
ca şi în Europa sunt legate inevitabil de
preocupările colecŃionarilor şi, mai apoi, de cele
ale arheologilor amatori. Aşa se face că prima

menŃiune a unui tumul în literatură (exceptând
mărturiile călătorilor străini) o găsim la Dimitrie
Cantemir, care, în anul 1726, în Descriptio
Moldaviae vorbeşte despre mormântul reginei
scitice Răbâia4. Această menŃiune trebuie însă
inclusă doar ca o curiozitate livrescă, căci despre
începuturile arheologiei se poate vorbi numai din
cea de a doua jumătate a secolului al XIX-lea.
a. Etapa I - sec. XIX - prima jumătate a
sec XX
Este perioada arheologiei romantice, în care se
manifestă colecŃionarii şi arheologii amatori, însă,
în acelaşi timp sunt înregistrate progrese la nivel
european, unde se remarcă delimitări clare ale
preocupărilor pe domenii geografice şi perioade
istorice. Între erudiŃii epocii credem că este de
ajuns a menŃiona numele lui Theodor Mommsen,
unul dintre istoricii care au marcat studiul
civilizaŃiei romane, sau pe cel al lui Alexandru
Odobescu, figură reprezentativă pentru spaŃiul
românesc - cel care iniŃiază primele cursuri de
arheologie.
În ceea ce priveşte cercetarea movilelor
funerare datate până la finalul epocii bronzului,
etapa romantică debutează tot la sfârşitul secolului
al XIX-lea şi se menŃine, după părerea noastră,
până la sfârşitul celei de-a doua conflagraŃii
mondiale.
În această perioadă sunt înregistrate primele
săpături arheologice în tumulii de pe teritoriul
actual al României, preponderent în Transilvania,
sub influenŃa şcolii maghiare de arheologie şi sunt
datorate lui Gabor Daniel în 1867 la BrăduŃ Dealul

1

Harding 2000, p. 73.
Roman 1981a.
3
Schuster 1999, p. 248.
2

4
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Rotund5, K. Herepey în localităŃile Livezile şi
Cărpiniş6, S. Fenichel la Cărpiniş şi Livezile7, J.
Szendrei la Lăpuş şi Suciu de Sus în perioada
1887-18908. Pentru Banat se remarcă săpăturile lui
Orosz Endre (sondaje arheologice la Checea în
1893, 1895) şi Nagy (Dudeştii Vechi în 1905 şi
1907).
În Moldova, începutul cercetărilor arheologice
în tumuli se datorează lui J. Szombathy, H.
Klausser la Horodnicu de Jos în perioada 189318949, Kaindl la Horodnicu de Jos şi la Preditul în
anul 190210 şi Drăguşeanu la Broşteni, în anul
192011.
La începutul secolului XX se înregistrează un
interval de mai bine de 20 de ani, în care nu mai
sunt efectuate săpături arheologice în tumuli. Este
de menŃionat şi faptul că, în afara unor descoperiri
întâmplătoare - Baia Hamangia, Casimcea 12,
singurul sit cercetat în regiunea de la sud de
CarpaŃi până după încheierea celui de-al doilea
război mondial este cel de la Ploieşti - Triaj, iniŃial
ca săpătură de salvare (primul tumul) şi apoi ca
cercetare sistematică (cel de-al doilea tumul)13.
Totuşi interesul pentru cercetările arheologice nu
scade în intensitate, aceasta fiind o etapă în care
sunt puse bazele arheologiei din perioadele
istoriografice delimitate mai jos. Între marile
realizări trebuie consemnată şi apariŃia primelor
sinteze pentru teritoriul României – Pârvan Vasile
Getica. O protoistorie a Daciei şi a unor repertorii
zonale:
Marton
Roska
Erdély
régészeti
14
repertoriuma. I. İskor , care tratează tangenŃial şi
problema mormintelor tumulare.

demararea de cercetări arheologice coordonate de
Academia Română, fapt remarcat şi prin numărul
mare de săpături arheologice, vizând inclusiv
necropolele tumulare. Este de precizat că mai mult
de 25 de situri arheologice noi conŃinând movile
funerare au fost excavate într-o perioadă de mai
puŃin de 25 de ani, unele dintre ele în mai multe
campanii arheologice, datorită programului
naŃional de cercetări arheologice cu colective mari
de lucru impus de statul român. Marea majoritate a
mormintelor tumulare săpate în această perioadă a
fost încadrate în cadrul „grupei înmormântărilor cu
ocru”.
Paginile nou înfiinŃatelor reviste Studii şi
Comunicări de Istorie Veche şi Materiale şi
Cercetări Arheologice, unde sunt publicate
rezultatele cercetărilor arheologice din diverse
regiuni ale Ńării, găzduiesc şi informaŃii privind
tumuli sau necropole tumulare. Aproape
simptomatic, lipsesc în această perioadă săpături
arheologice în tumulii din Transilvania, fiind în
schimb remarcat numărul mare de cercetări în
Muntenia, Oltenia, Dobrogea sau Moldova. Ca
urmare a aceluiaşi program naŃional de cercetare
susŃinut de statul român, în Transilvania, atenŃia
arheologilor se orientează, cu predilecŃie spre
cercetarea unor monumente istorice precum
Sarmizegetusa Regia, Ulpia Traiana sau către situri
complexe, precum cel de la Moreşti. Aşa se explică
faptul că, singurele săpături în tumuli din perioada
studiată cercetaŃi în Transilvania în această
perioadă sunt cele de la Câmpia Turzii Gâlmeea de
pe şes, de Istvan Ferenczi, în anul 196716.
Fiind doar un stadiu în cercetarea acestei
problematici, se constată publicarea destul de
lacunară a rezultatelor cercetărilor, fapt care
îngreunează extragerea unor concluzii ferme
privitoare la unele aspecte de ritual funerar
caracteristic tumulilor de epoca bronzului.
Începând din anul 1950 sunt publicate rând pe
rând rezultatele cercetărilor din campaniile de
săpătură din Moldova de la Bogonos17, Glăvăneştii
Vechi18, Corlăteni Dealul Stadole şi Dealul
CetăŃii19, Stoicani CetăŃuia20, Şuletea Movila
Carului 21, Holboca22, Larga Jijia23, Valea

b. 1945 - anii 60
Discursul naŃional este aparent suspendat în
perioada dintre 1945-1964 când se promovează
arheologia bazată pe “concepŃia marxist-leninistă,
întemeiată pe principiile materialismului dialectic
şi istoric”15, ale cărei ecouri se aud din ce în ce mai
slab până la începutul anilor ‘70 şi extrem de
sporadic după aceea. Astfel spus, această perioadă
este marcată de interesul susŃinut al statului în
5

Szekely 1998, p. 139; RepArhCv 1998, p. 20.
Ciugudean 1995, p. 13.
7
Fenichel 1891, p. 65-69.
8
Bader 1972, p. 516.
9
Ignat 1981, p. 134-136; Dumitroaia 2000, p. 134.
10
Ignat 1981, p. 134-136; Dumitroaia 2000, p. 134;
Burtănescu 2002, p. 131.
11
Ignat 1981, p. 142.
12
Pârvan 1925, p. 422-429; Popescu 1941, p. 85-91;
Dumitrescu 1972, p. 49.
13
Comşa 1989 p. 181-188.
14
Roska 1942.
15
Nestor 1960, p. 8-9.
6

16

RepArhCj 1992, p. 117.
Nestor et alii, 1950, p. 27; Petrescu-DîmboviŃa 1950,
p. 111-117.
18
Nestor et alii 1950, p. 28-29; Nestor et alii 1951, p.
61-66; Zirra 1960, p. 97-127.
19
Nestor et alii 1950, p. 31-32; Petrescu-DîmboviŃa
1950, p. 117; Petrescu-DîmboviŃa 1952, p. 94.
20
Petrescu-DîmboviŃa 1950, p. 117; Petrescu-DîmboviŃa
1953a, 116-132; Petrescu-DîmboviŃa 1953b, 164-169;
Petrescu-DîmboviŃa – Dinu 1974, p. 71-97.
21
Vulpe Cihotoriu 1951, p. 217-229.
17
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Lupului24, BrăiliŃa25, Baldovineşti26, Iacobeni
cercetată în 196227, Erbiceni, sondaj în 196828.
În paralel cu cercetările arheologice din
Moldova, vizând necropolele tumulare, au
demarate ample campanii în Muntenia şi Oltenia,
fiind publicate necropolele de la VerbiŃa (cercetată
în 1949 şi publicată 40 de ani mai tâziu)29, Rast30,
PleniŃa punct neprecizat şi Poiana PleniŃei 31,
Smeeni32, Cârna33, Bârseşti34, Milostea35, Albeşti
cercetată de Sebastian Morintz în 1966-196736,
Sultana cercetată în perioada 1958-196737.
În Dobrogea, aceleiaşi perioade i se înscriu
necropolele de la Baia Hamangia cercetată de
Dumitru Berciu în 1952 şi publicată 20 de ani mai
târziu38, Tariverde39, FrecăŃei cercetată de Petre
Aurelian în 1958-5940, Hagieni, cercetată în 196041
şi Hârşova42.
Activitatea de cercetare nu s-a limitat la
săpăturile arheologice, căci acum au apărut primele
rezultate ale analizelor antropologice pentru
schelete din morminte tumulare în România, fapt
care a completat imaginea de ansamblu asupra
populaŃiilor purtătoare ale ritualului îngropării sub
tumuli. Primele publicate sunt datele antropologice
de la BrăiliŃa43, urmează cele pentru necropolele de
la Glăvăneşti, Corlăteni şi Stoicani44, Smeeni45 şi

Valea Lupului46. O altă caracteristică a perioadei
este dată de încadrarea tuturor descoperirilor
tumulare cercetate cu inventar funerar în rândul
căruia se regăseşte şi ocru, la modul general, în
cadrul „grupei înmormântărilor cu ocru”, fără a fi
manifestată o grijă deosebită pentru încadrarea
cronologică şi culturală47, acest grup cultural fiind
datat grosso modo în perioada de tranziŃie la epoca
bronzului48. Pe baza săpăturilor de la BrăiliŃa s-a
extras concluzia că înmormântările au fost făcute
în mai multe etape, ceea ce a determinat propunere
a 3 faze ale „grupului mormintelor cu ocru”. Din
acest punct de vedere, se pare că cea mai bine
documentată lucrare apărută în această perioadă
referitor la înmormântările cu ocru este una în
manuscris, citată frecvent în literatura de
specialitate, la care nu am avut acces49. S-a stabilit
totodată şi posterioritatea faŃă de Cucuteni B târzie
a mormintelor tumulare din Moldova, datorită
raportului stratigrafic de la Glăvăneştii Vechi şi
Valea Lupului50, Ion Nestor plasând grupul
înmormântărilor cu ocru după Usatovo51, făcând un
pas înainte în datarea mai exactă a acestui „grup
cultural”. Spre sfârşitul acestei perioade, problema
mormintelor cu ocru este discutată de Sebastian
Morintz şi Petre Roman, care datează cele mai
vechi morminte de acest tip la orizont Folteşti I,
majoritatea Jamnaja, excepŃie făcând situl de la
Smeeni, unde lansează posibilitatea existenŃei unor
morminte aparŃinătoare culturii Catacombelor52.
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c. Perioada anilor 70 – jumătatea anilor 90
Perioada anilor 70-90 se caracterizează printr-o
serie de progrese la nivelul cercetării şi publicării
descoperirilor tumulare de pe teritoriul României.
În primul rând, conceptul de grup al
„înmormântărilor cu ocru” este gradual abandonat,
primele morminte de acest tip fiind legate de
expansiunea Jamnaja, care se produce după unii în
perioada de tranziŃie53, după alŃii, la începutul
epocii bronzului54.
În Transilvania, la începutul acestei perioade se
constată un interes deosebit pentru studiul
46

Roşca - Gramatopol 1966.
Nestor et alii 1950, p. 28-30; Petrescu-DîmboviŃa
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necropolelor tumulare din zona de sud-vest, interes
iniŃiat de Nicolae Vlassa şi care debutează prin
cercetări de suprafaŃă şi ulterior săpături
sistematice la Cheile Aiudului Dealul Velii. Este de
menŃionat că necropola de la Cheile Aiudului
Dealul Velii este cea mai mare necropolă tumulară
cercetată sistematic exhaustiv, însă până în prezent
nu au fost publicaŃi decât 3 tumuli din cei 16
săpaŃi55.
În 1970 Valentin Vasiliev sapă tumulul de la
Răscruci Glimeie 56 iar trei ani mai târziu,
împreună cu Andrei Zrinyi sapă la Cipău57, un alt
tumul încadrat în cultura Jamnaja.
Este însă meritul lui Horia Ciugudean faptul că
în această perioadă a fost îmbogăŃit simŃitor
numărul de situri arheologice identificate şi, în
parte, excavate în sud-vestul Transilvaniei (zona
sud-estică a MunŃilor Apuseni), la Geoagiu de SusCuciu, Dealul Nioarcii La furci şi Gruiu Roşu58,
AmpoiŃa-Peret 59, AmpoiŃa-Dealul Doştiorului 60,
Sălciua de Jos61, Livezile-Baia 62. În anul 1986,
Ciugudean publică aceste descoperiri sub
denumirea de grupul tumular Bedeleu, oferind o
cronologie diferită pentru bronzul timpuriu în
Transilvania63, în fapt o adaptare a sistemului
cronologic propus de Roman64. Ulterior Ciugudean
revine şi distinge mai multe orizonturi specifice
bronzului timpuriu, cel mai timpuriu fiind cel al
culturii Livezile, urmat de Şoimuş şi Copăceni
(pentru bronzul timpuriu III nu au fost descoperite
până în prezent morminte tumulare)65. Pornind de
la acest sistem s-a ajuns în situaŃia absurdă pe care
Cristian Popa şi Ciprian Dărămuş o semnalează la
începutul perioadei istoriografice următoare, întrun articol referitor la aşezarea şi necropola
tumulară de la Geoagiu de Sus-Cuciu66, unde se
profilează 3 orizonturi cultural cronologice
distincte: CoŃofeni III şi Şoimuş (pentru aşezare) şi
Livezile (pentru necropolă). Această situaŃie, care
nu este singulară, creionează o direcŃie în
cercetarea viitoare, în paralel, a unor aşezări şi
necropole corespondente (precum la łebea - Ruşti
67
), pentru a fi stabilit dacă într-adevăr oscilaŃiile în

încadrarea culturală a materialelor din mormintele
din MunŃii Apuseni (între eneolitic final/perioadă
de tranziŃie şi bronz timpuriu) pot fi puse şi pe
seama diferenŃelor dintre inventarul casnic şi cel
funerar, în cadrul aceleiaşi comunităŃi.
În acelaşi timp, în zona munŃilor Petrindului,
încep o serie de cercetări arheologice iniŃiate de
Gheorghe Lazarovici cu săpăturile - iniŃial de
salvare şi ulterior sistematice – de la Tureni – La
Furci, Tumulul Mare 68(12 campanii de cercetare
până în 2005). Apoi sunt săpate necropolele de la
Cluj Făget 69, Petreştii de Sus Pă Grădini 70.
Matilda Takacs sapă la Cheile Aiudului Tâcul
Mare însă nu a publicat până în prezent rezultatele
săpăturii71.
În Banat este săpat tumulul cu ocru de la
Bodo72. Este important să menŃionăm că în 1987,
Florin MedeleŃ şi Ion Bugilan realizează un
repertoriu al movilelor de pământ din Banat,
făcând precizarea că unele din cele cartate pot să
reprezinte movile de hotar sau formaŃiuni
naturale73 .
Referitor la epoca timpurie şi mijlocie a
bronzului în nord-vestul României bibliografia este
vastă şi scoate în evidenŃă lipsa mormintelor
tumulare pentru această regiune în acest cadru
temporal74 exceptând săpătura lui Tiberiu Bader în
tumulul de la Medieşu Aurit75. În schimb, în
această regiune sunt descoperite necropole
tumulare aparŃinând bronzului târziu la Bicaz
Togul MunŃilor, cercetată în 197876, Lăpuş Gruiul
Târgului77 , Lăpuş Podul Hotarului 78, Suciu de
Sus Traian 79.
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cercetată în 1977107, Lişcoteanca108, CiulniŃa109,
Boloteşti110, Grădiştea Coslogeni111.
O caracteristică a perioadei este faptul că se
revine asupra publicării unor necropole cercetate în
etapa anterioară. Este cazul unora dintre cele mai
importante necropole din Moldova, cele de la
Corlăteni112, Holboca113, Glăvăneştii Vechi114, dar
şi a celei de la VerbiŃa115 sau Ploieşti Triaj116.
Se înmulŃesc datele antropologice pentru
tumulii cercetaŃi în această perioadă: Vânători117,
Roma118, AmpoiŃa119, VolovăŃ120. Începe publicarea
de lucrări generale privitoare la evoluŃia din punct
de vedere antropologic a scheletelor datând din
eneoliticul final şi epoca bronzului121. Creşte în
acelaşi
timp
interesul pentru
cercetarea
interdisciplinară în arheologie122.

În Moldova sunt publicate cercetări arheologice
noi, unele dintre ele cu rol important în nuanŃarea
cronologiei epocii timpurii a bronzului în spaŃiul
românesc, cum este necropola de la Vânători80.
Astfel, apar în istoriografie tumulii de la Tudor
Vladimirescu 81, Şendreni82, Măcişeni83, Găgeşti84,
GalaŃi Dunărea GalaŃi85, Giurcani86, Prăjeni87,
Lieşti88, Cotârgaci89, Roma90, Şerbeştii Vecei91,
GriviŃa92, Vlădeşti93, Crasnaleuca94, Chersăcosu,
cercetată în 199495.
În Dobrogea în această perioadă sunt cercetate
necropolele tumulare de la Canlia – în 197296,
Chilia Veche – săpătură sistematică în perioada
1985-198697,
ConstanŃa
Anadolchioi98,
IndependenŃa Murighiol99, Mihai Bravu100,
LuncaviŃa Drumul vacilor şi Movila MocuŃa101,
importante pentru întregirea imaginii privind epoca
bronzului în această regiune. În 1978 începe seria
de apariŃii referitoare la mormintele cu ocru din
Dobrogea cu articolul lui Comşa102, urmat de
Simion Gavrilă103 şi de Irimia104.
În Muntenia şi Oltenia apar noi puncte
arheologice la SudiŃi105, Horia106, Coroteni –

d. Jumătatea anilor 90 – prezent
Această etapă este caracterizată prin tendinŃa de
realizare de sinteze pentru diverse arii geografice
sau culturale, unul din momentele importante fiind
rescrierea tratatului de Istoria Românilor în anul
2001123. Beneficiind de stagii şi burse în
străinătate, arheologii români au posibilitatea să
publice sinteze, foarte necesare pentru integrarea
cercetărilor arheologice din România în context
central şi sud-est european124, dar şi cercetări
interdisciplinare125.
Aceeaşi
perioadă
este
caracterizată prin apariŃia unui mare număr de

80

Brudiu 1985, p. 235-248.
Păunescu et alii 1976, p. 45; Păunescu - Şarduschi
1989, p. 312.
82
Dragomir 1976, p. 55.
83
Brudiu 1987, p. 11.
84
Rotaru 1983, p. 73.
85
Brudiu 1987, p. 242-247.
86
Buzdugan 1981, p. 7-17.
87
Ursulescu - Şarduschi 1986; Ursulescu et alii 1988, p.
45-52; Şarduschi, - Ursulescu 1989, p. 289; Ursulescu et
alii 1997, p. 76-77.
88
Brudiu 1991, p. 47.
89
Moscalu 1989, p. 117-118, p. 121.
90
Buzdugan - Alexoaie 1989, p. 105-113; Moscalu
1989, p. 117-145.
91
Brudiu 1991, p. 19-20.
92
Brudiu 1987, p. 11-13.
93
Brudiu 1991, p. 19.
94
Dascalu 1994, p. 145.
95
Merlan - Burtănescu - Comşa 2001.
96
HarŃuche 1979, p. 77.
97
Vasiliu 1995a, p. 49-87.
98
Comşa 1978, p. 20, 22.
99
Simion 1991, p. 33-34; Irimia 2002-2003, p. 35-36.
100
Vasiliu 1995d, p. 141-175.
101
Vasiliu 1995b, p. p. 89-115; Vasiliu 1995c, p. 117140.
102
Comşa 1978, p. 19-25.
103
Simion 1991, p. 33-39.
104
Irimia 2002-2003, p. 35-48.
105
Oancea - Drâmbocianu 1978, p. 5.
106
HarŃuche 1973, p. 21.
81

107

Bobi 1992, p. 31-50; Bobi 1994, p. 17-35.
HarŃuche 1979, p.70-71.
109
Marinescu Bâlcu 1996.
110
Buzdugan – Bobi - Paragină 1986; Buzdugan – Bobi
- Paragină 1987.
111
Kavruc - Neagu 1995, p. 71-78; Neagu et alii 2000;
Neagu et alii 2001; Neagu et alii 2002.
112
Comşa 1982, p. 85-93.
113
Comşa 1985, p. 145-160.
114
Comşa 1985, p. 338-345; Comşa 1987, p. 367-387;
Comşa 1989, p. 91-102; Comşa 1994, p. 57-63; Comşa
1994, p. 57-63; Comşa 1995, p. 73-77.
115
Berciu Roman 1984, p. 15-21.
116
Comşa 1989 p. 181-188.
117
Perianu 1988, p. 131-136.
118
Perianu 1989, p. 147-155.
119
Perianu 1990, p. 241-247.
120
Botezatu 1982, p. 187-191.
121
Munteanu 1998, p. 167-170; Comşa 1995, p. 65-69.
122
Haimovici 1979, p. 11-20, Spiridonova 1995, p. 8194; Lebedeva 1995, p. 95-108.
123
Petrescu-DîmboviŃa et alii 2001.
124
Ciugudean 1996; Ciugudean 1997; Ciugudean Gogâltan 1997; Gumă 1997; Laszlo 1994; Schuster
1997; Gogâltan 1999; Burtănescu 2002; Băjenaru 20032005, p. 323-336.
125
Comşa 2005.
108

33

Brukenthal. Acta Musei, V. 1, 2010
Raluca Maria Teodorescu

repertorii arheologice, cum sunt cel al zonei
Carei126, al Banatului Românesc127, al judeŃelor
Mureş128, Braşov 129, Covasna130, Arad131,
Harghita132,
Sibiu133,
Caraş-Severin134,
135
136
Hunedoara , Sălaj .
În Transilvania se continuă cercetarea
necropolelor tumulare iniŃiată în perioada
anterioară la Almaşu Mare La Cruce137, Cetea La
Petri – Ticuiata 138, łelna – Rupturi 139, Tureni La
furci140. Aceluiaşi orizont cronologic (bronz
timpuriu) i se atribuie necropola de la BalşaDumbrăiŃă141 din judeŃul Hunedoara, Mada
Chiciurele, Chiciorele 142. Cu privire la situl de la
Silvaşu de Jos Dealul łapului, cercetările sunt încă
în derulare143. În sud-estul Transilvaniei, în
perioada 1994-1995, sub egida Institutului de
Thracologie, au început săpăturile arheologice de
tumuli în judeŃul Covasna la BrăduŃ Csutakos Teto
şi BrăduŃ Dealul rotund 144.
Spre deosebire de perioada anterioară, în
Moldova se constată un declin la nivelul cercetării
de teren, fiind adăugate puŃine situri noi pe harta
arheologică a regiunii – Adâncata Imaş145, Cavajna
Codru 146. În schimb, sunt realizate sinteze care vin
să clarifice momentele de pătrundere a populaŃiilor
nord-stepice147.

În Muntenia şi Oltenia sunt cercetate
necropolele de la Gorgota148, Văleni149, Vârtopu150,
Arihceştii
Rahtivani152.
Trebuie
Blejoi151,
menŃionată republicarea necropolei de la BrăiliŃa,
unul din cele mai importante
situri pentru
cercetarea fenomenului tumular din epoca
bronzului în sud-estul României153.
Concluzii
Au fost identificate până în prezent un număr de
peste 2100 de situri care ar putea reprezenta
necropole tumulare pe teritoriul României, dintre
care doar 138 sunt certe (pot fi încadrate în epoca
bronzului în urma unor cercetări arheologice sau
descoperiri întâmplătoare). Dintre acestea, cele mai
multe situri au fost cercetate prin săpătură
sistematică, urmat de sondaje arheologice,
cercetări preventive şi descoperiri fortuite (vezi
graficul 1). În funcŃie de împărŃirea pe epoci, se
constată un procentaj mai ridicat de săpături
arheologice în tumuli în etapele a 2-a şi a 3-a (vezi
graficul 2). Procentajul scăzut de săpături
arheologice în ultima etapă istoriografică propusă,
poate fi pus pe seama unui moment în istoricul
cercetărilor, când se doreşte reanalizarea
descoperirilor făcute în perioadele anterioare,
pentru înŃelegerea mai clară a fenomenului
tumular.
Numărul mare de situri certe în Moldova este
însă explicabil şi prin numărul mare de sondaje
arheologice (mai mult de jumătate din numărul
total - vezi graficul 4) şi descoperiri întâmplătoare
(58% din total - vezi graficele 6 şi 8) efectuate în
această regiune. În mare parte creşterea
procentuală a cercetărilor sistematice se datorează
interesului crescut pentru cercetarea necropolelor
tumulare identificate în Transilvania începând din
perioada a 3-a istoriografică, 51 % din cercetările
sistematice de pe teritoriul României (vezi
graficele 3 şi 7). Pe teritoriul de la sud de CarpaŃi,
în Oltenia, Muntenia şi Dobrogea predomină
cercetările preventive şi cele sistematice (vezi
graficele 9 şi 10). Cercetarea preventivă apare în a
doua etapă istoriografică şi se menŃine constant cu
o creştere normală în ultima perioadă
istoriografică, fapt datorat lucrărilor publice de mai
mare amploare care au loc pe teritoriul României
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(autostrăzi, complexe comerciale sau alte spaŃii
publice) (vezi graficul 5).
În prima etapă a cercetării arheologice în tumuli
predomină sondajele arheologice în centrul
tumulilor pentru surprinderea mormântului central
şi săpăturile sistematice, marea majoritate
nepublicate, publicate parŃial sau lacunar, fapt
oarecum nesurprinzător dat fiind stadiul la care se
afla arheologia românească în acel moment (vezi
graficul 11). Începând din etapa a doua creşte
progresiv numărul cercetărilor sistematice şi al
celor de salvare, în acelaşi timp creşte tendinŃa de
interdisciplinaritate în arheologie, acum fiind
momentul în care apar primele analize
antropologice (vezi graficul 12). În etapa a 3-a apar
deja şi prospecŃiile magnetometrice în tumuli,
numărul cercetărilor sistematice continuă să

crească (vezi graficul 13). De remarcat pentru
ultima etapă propusă este faptul că dispar sondajele
arheologice (vezi graficul 14), fapt care semnifică
un progres în cercetarea arheologică, ştiut fiind
faptul că săpătura parŃială în tumuli oferă date
incomplete care pot influenŃa în mod negativ
extragerea de concluzii, mai ales dacă în analiză
este implicat şi un factor extern, o bază de date de
exemplu.
Analiza oferită mai sus reprezintă doar o etapă
în stadiul actual al cercetărilor noastre în ceea ce
priveşte problematica înmormântărilor tumulare de
pe teritoriul României. Este însă un pas important
în demersul început de repertoriere a necropolelor
tumulare aparŃinând eneoliticului final şi epocii
bronzului din România.
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Săpătura lui Egon Dörner de la Pecica „Cărămidăria C.A.P. Ogorul”, judeŃul Arad.
Descoperirile preistorice

SĂPĂTURA LUI EGON DÖRNER DE LA PECICA „CĂRĂMIDĂRIA C.A.P. OGORUL”,
JUDEłUL ARAD. DESCOPERIRILE PREISTORICE

Victor SAVA
sava_vic@yahoo.com
Complexul Muzeal Arad
In memoriam Egon Dörner
Keywords: Pecica, Egon Dörner, toarte pastilate/Hunyadihalom sequence, Middle Bronze Age,
archaeological excavation.
Abstract: The article is aiming to present the archeological discoveries made by E. Dörner between 19671968 at Pecica „Cărămidăria C.A.P. Ogorul”. The artifacts described in the article are belonging to
prehistoric period.
contribuŃiile aduse la cunoaşterea fortificaŃiei de
bronz târziu de la Sântana „Cetatea Veche”.
Curentul istoriografic ce atribuia avarilor
fortificaŃia de la Sântana a trebuit să se schimbe în
urma unei cercetări de teren efectuate de către E.
Dörner şi M. Rusu în primăvara anului 1952. „În
ziua de 3 Mai, în colaborare cu tov. Rusu Mircea,
asistent la Muzeul Academiei – Cluj, am cercetat
începând de la orele 7 dimineaŃa aşa-zisul „Ring
Avar”, situat la 6 km S-V de comuna Sântana.
După fragmentele ceramice, chirpici şi percutoare
găsite cu ocazia diferitelor sondaje întreprinse, am
ajuns la concluzia că această aşezare întărită de
proporŃii considerabile – diametrul cercului
exterior al fortificaŃiei măsurând peste 1 km! –
poate fi datată din epoca bronzului, având astfel o
vechime de peste 3.500 ani Această cetate de
pământ constituită din două cercuri concentrice,
cel interior necomplet înspre S-E, ambele
înconjurând o ridicătură în formă de movilă, care
pare a fi centrul fortificaŃiei. În afara zidului
exterior, format în majoritate din pământ ars, tot în
direcŃia S-E se află o movilă depăşind ca mărime
toate celelalte – probabil un turn exterior de
apărare şi observaŃie. În afara fortificaŃiei mai sunt
două movile mai teşite, după toate probabilităŃile –
tumuli”5. Un an mai târziu, 1953, acelaşi E. Dörner
este delegatul muzeului arădean în vederea
efectuării unor noi cercetări la „ringul avar”.
Dörner era însărcinat să i-a legătura cu conducerea
şantierului de construcŃii C.F.R., care efectua
lucrări în raza sitului, pentru „a se asigura salvarea

Anul 1951 marchează în istoria Complexului
Muzeal Arad reorganizarea spaŃiului expoziŃional,
dar şi a personalului ştiinŃific prin înfiinŃarea a noi
secŃii1. În acest sens la secŃia de istorie veche a fost
adus ca şi asistent E. Dörner (1925-1993). Odată
cu angajarea acestuia se poate spune că arheologia
arădeană a făcut un pas spre înlăturarea
diletantismului existent până la acea vreme.
În rândurile de mai jos voi încerca să prezint un
rezumat al săpăturilor arheologice efectuate de
către E. Dörner, iar în partea a doua să prezint
săpătură efectuată între 1967-1968 la Pecica
„Cărămidăria C.A.P. Ogorul”. Trebuie menŃionat
încă de la început că voi discuta numai
descoperirile preistorice, cu toate că aici au fost
descoperite şi artefacte ce aparŃin altor epoci.
Primele săpături arheologice efectuate de către
E. Dörner s-au concretizat la Sântana „Gară” în
1954, unde au fost descoperite morminte de
incineraŃie ce aparŃin secolului III d.Hr.2 Trebuie
amintit că această săpătură a fost efectuată
împreună cu M. Rusu de la Institutul de
Arheologie din Cluj-Napoca. CâŃiva ani mai târziu,
în 1959, aceeaşi cercetători au sondat necropola de
secolul X d.Hr. de la Şiclău „Gropoaie”3. Între
1957 şi 1958 E. Dörner alături de N. Kiss au
supravegheat lucrările edilitare de la Zădăreni, care
au deranjat o întinsă necropolă sarmatică şi o
aşezare din prima epocă a fierului4.
Pentru a puncta importanŃa cercetărilor lui E.
Dörner din zona arădeană voi prezenta pe scurt şi
1

Kiss 1968, p. 153.
Dörner 1974.
3
Rusu – Dörner 1962.
4
Cercetări inedite.
2

5

Fragment din Raportul Nr. 271/1952 privind
„Cercetările arheologice efectuate în raionul Criş”,
întocmit de E. Dörner.
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oricăror obiecte istorice găsite cu ocazia
săpăturilor...”6. Merită menŃionat studiul lui Dörner
asupra descoperirilor de aur din 18887. Acesta este
primul studiu care oferă informaŃii detaliate asupra
descoperirilor şi oferă o încadrare cronologică
pertinentă, BzD/Ha A18. Ca urmare a noilor
interpretări cronologice a fortificaŃiei, în 1963 un
colectiv de arheologi, format din M. Rusu, E.
Dörner şi I. Ordentlich, au efectuat o amplă
sondare a sitului9.
Deceniul al şaptelea al secolului XX a
reprezentat pentru E. Dörner cea mai productivă
perioadă din punctul de vedere al cercetărilor
arheologice. Între anii 1960-1962, 1964 îl găsim în
colectivul de cercetare de la Pecica „ŞanŃul Mare”
condus de către I. H. Crişan, cercetare ce s-a
materializat printr-un volum consistent dedicat
aşezării dacice10. Împreună cu acelaşi I. H. Crişan
în 1962 sondează aşezarea de secolul III d.Hr. de la
Arad „Ceala”11, iar în 1964 săpătura de salvare
condusă de Dörner a dezvelit şi un mormânt de
secolul X d.Hr.12 O altă săpătură de salvare este
condusă de Dörner, de această dată în Arad
„Grădişte”, care a dus la identificarea unei aşezări
databilă între secolele III-IV d.Hr.13 După
încheierea campaniilor de la Pecica, I. H. Crişan
împreună cu E. Dörner au demarat cercetări în mai
multe puncte din judeŃ, toate în acelaşi an, 1965.
Printre aceste şantiere arheologice se numără
Temeşeşti „La patru gomile”. Materialul
arheologic recoltat din cele două secŃiuni şi trei
casete, ce însumează o suprafaŃă de 268 m2,
aparŃine epocii timpurii a bronzului, grupul
Şoimuş14. În aceeaşi perioadă a mai fost sondat şi
situl de la Cicir „Gropoaie” (1965, 1968), care a
scos la iveală trei niveluri de locuire, secolele III-II
î.Hr., II-III d.Hr. şi XVI-XVII d.Hr.15
Pe lângă aceste şantiere conduse împreună cu I.
H. Crişan în 1965, E. Dörner întreprinde alte două
sondaje16, în jurul localităŃii Pecica. Astfel în
decursul unei săptămâni, 9 octombrie – 14
octombrie, au fost trasate câte o secŃiune la
„Sălaşul Donat” şi la „ŞanŃul Mic”. Profilul

secŃiunii de la „Sălaşul Donat” confirmă
descoperirile anterioare de suprafaŃă. Deasupra
sterilului arheologic se află un strat gros de cca.
1,00 m aparŃinând primei epoci a fierului (cultura
Basarabi), peste care se aşterne un alt strat, mai
subŃire, de cca. 0,25 m aparŃinând secolelor XIXIII d.Hr. Pe locul „ŞanŃul Mic” a fost trasată o
secŃiune, din care rezultă că principalul nivel
arheologic aparŃine secolelor XI-XIII d.Hr., dar tot
din acest nivel au apărut câteva fragmente ce se
datează în prima epocă a fierului şi altele ce aparŃin
secolelor II-IV d.Hr.
În 1967 şi 1968 E. Dörner împreună cu V.
BoroneanŃ a sondat valurile şi şanşurile de pământ
de la CovăsânŃ, descoperind în umplutura
şanŃurilor fragmente ceramice databile între
secolele III-IV d.Hr.17 Cele mai importante
cercetări de la Sâmpetru German au fost efectuate
în 1963 şi 1965 la „Fântâna Vacilor”. Pe lângă cele
două morminte sarmatice şi unul căruia nu i s-a
putut stabili apartenenŃa culturală, datorită lipsei
inventarului arheologic, a fost identificată o
aşezare Bodrogkeresztúr şi una Baden18. Pe lângă
aceste săpături se numără şi cea de la Pecica
„Cărămidăria C.A.P. Ogorul”, desfăşurată între
1967-1968, subiectul studiului de faŃă.
Deceniul al optulea se caracterizează prin
numeroase colaborări cu V. BoroneanŃ. Astfel au
fost efectuate săpături în 1972 la Conop „Hotărel”,
iar între 1973-1974 la Zăbrani19. Siturile amintite
întregesc descoperirile paleolitice şi de secolele IIIV d.Hr. din judeŃul Arad. În 1975 au fost trasate
două casete de 5x1 m, respectiv 2x2 m la ChesinŃ
„Cetate”. Sub nivelul arheologic medieval de sec.
XIV-XV d.Hr., ce confirmă existenŃa unei
fortificaŃii, au apărut urme ale unei aşezări
neolitice ce aparŃine orizontului Vinča C. Apusul
carierei de arheolog de teren reprezintă săpătura
efectuată împreună cu M. Barbu la Sântana
„Livezi” (1979), nu departe de sondajul efectuat în
1954. Aici a fost descoperită o aşezare ce poate fi
datată între secolele II-V d.Hr.20
Toate aceste sondaje şi săpături sistematice vin
să completeze incredibila muncă de birou depusă
în cei peste 30 de ani de activitate. Doresc să
amintesc pe această cale minuŃioasa documentaŃie
a lui E. Dörner păstrată în arhiva secŃiei de
arheologie şi istorie veche a Complexului Muzeal
Arad. Aceste rânduri se vor a fi un omagiu adus
omului şi cercetătorului E. Dörner, cel fără de care

6

DelegaŃia Nr.739/1953.
Dörner 1960.
8
Dörner 1960, p. 479.
9
Rusu et alii 1996.
10
Crişan I. H. 1978.
11
Crişan I. H. 1968, p. 243-246; fig. 1-3.
12
Dörner 1970, p. 447-449, Fig. 4, 5, 6/2-5.
13
Dörner 1970, p. 445-446, Fig. 2.
14
O parte a materialului arheologic de la Temeşeşti „La
patru gomile” este publicat de către Gogâltan – Apai
2005, p. 22, pl. I-VIII.
15
Crişan I. H. 1968, p. 246-249, fig. 4.
16
Ambele cercetări au rămas inedite.
7

17

Dörner – BoroneanŃ 1968, p. 7-18.
Dörner 1970, p. 451-455, fig. 9, 10, 11/1-5.
19
BoroneanŃ 1979.
20
Barbu – Dörner 1980.
18
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arheologia arădeană ar fi rămas în negurile
diletantismului.
Descriere geografică a sitului
Pe 22. 10. 2008 am efectuat o cercetare de
teren, în vederea identificării exacte a sitului
Pecica „Cărămidăria C.A.P. Ogorul”21. StaŃiunea
arheologică se află 45-50 m sud-est de intersecŃia
căii ferate Arad-Nădlac, cu drumul ce duce la
fostul C.A.P. Ogorul, deci aproximativ 1,6 km
nord de oraşul Pecica. Coordonatele geografice
sunt: 46º11'24.87''N, 21º03'17.22''E. Ca şi
amplasare geografică situl se desfăşoară pe o fostă
terasă, de mari dimensiuni, a râului Mureş; aceasta
porneşte de la nordul localităŃii Pecica şi înaintează
înspre vest până la intrarea în localitatea Semlac.
Locul unde a fost amplasat situl este cel mai
proeminent din zonă, la aceasta se mai adaugă şi
faptul că fosta terasă are o înălŃime, impresionantă,
de aproximativ 8/9 m. În aceste condiŃii
vizibilitatea de pe acest punct este maximă.
Trebuie menŃionat faptul că jumătatea sudică a
sitului a fostă distrusă în întregime de cărămidărie.
Centrul sitului este actualmente acoperit cu o
vegetaŃie înaltă şi foarte deasă. De pe suprafaŃa
neacoperită de vegetaŃie au fost recuperate foarte
puŃine fragmente ceramice, lucrate la roată, de
culoare gri-cenuşie, încadrabile cronologic între
secolele II-IV d.Hr.

mâna, patru mărgele de sticlă şi acul unei fibule de
bronz (CMA, inv. nr. 14653 - 14659)”. Artefactele
ar fi fost recoltate în urma unei cercetări de
suprafaŃă de-a lui E. Dörner, din 196824.
Astfel
în
repertoriul
judeŃului
Arad
descoperirile de mai sus sunt prezentate ca
provenind din două puncte distincte, „la fabrica de
cărămidă”25 atunci când se vorbeşte despre
mormintele sarmatice şi descoperirile culturii
Mureş, iar cel de-al doilea punct, unde E. Dörner
efectuează aşa-zisa cercetare de teren se află „la est
de cărămidărie (aparŃinătoare de fostul C.A.P.
Ogorul)”26. Este mai mult decât evident că în cazul
de faŃă avem de-a face cu o confuzie. Descoperirile
de la sfârşitul secolului al XIX-lea sunt identificate
corect, deci la fabrica de cărămidă. Confuzia apare
atunci când se vorbeşte despre descoperirile lui E.
Dörner din 1968, înregistrate în inventarul secŃiei
de arheologie al Complexului Muzeal Arad. În
registrul-inventar se precizează că artefactele au
fost descoperite la est de cărămidăria C.A.P.
Ogorul, fără alte precizări asupra condiŃiilor
descoperirii. Cert este că piesele nu au fost
amintite în jurnalul de şantier al lui E. Dörner,
astfel există posibilitatea ca ele să provină dintr-o
descoperire întâmplătoare, dar aceasta nu înseamnă
existenŃa a două situri.
Săpătura lui Egon Dörner (1967, 1968)
În 1967 a fost trasată, la 2 m est de groapa
cărămidăriei, secŃiunea S1, cu dimensiunile de
10x1,30 m, orientată nord-sud. Ulterior au mai fost
deschise încă trei casete, paralele cu S1, pe latura
vestică. Caseta A a fost deschisă în vederea
dezvelirii integrale a gropii Cx2 şi are dimensiuni
de 2,20x2,20 m. Caseta B are dimensiuni de
2,50x1,80 m, caseta C de 2,60x1,80 m. Între S1 şi
casete a fost lăsat un martor de 0,50 m, excepŃie
făcând caseta A, cu 0,30 m. Între cele trei casete
martorul are 0,80 m. În anul următor, 1968, se
trasează secŃiunea S2, cu dimensiunile de 10x1 m,
orientată sud-nord, ulterior este prelungită în
capătul sudic cu încă 5 m. S2 a fost trasată la 10
metri nord de borna topografică, amplasată pe
vârful movilei. În jurnalul de şantier nu se
precizează unde a fost amplasată S1, dar din
fotografii se poate determina amplasamentul ei, la
marginea estică a cărămidăriei.
Stratigrafia sitului se prezintă astfel: între 0 –
0,25 m se desfăşoară nivelul de humus modern;
nivelul I se desfăşoară între – 0,25 – 0,50 m,

Istoricul sitului
Situl este cunoscut în literatura arheologică încă
de la sfârşitul secolului al XIX-lea, mai precis
1898, când au fost descoperite două morminte.
Primul avea ca şi inventar vase terra sigillata şi o
monedă imperială de bronz, probabil o imitaŃie, iar
cel de-al doilea conŃinea o fibulă de bronz, patru
mărgele de sticlă şi câteva fragmente ceramice.
Mormintele au fost atribuite cultural populaŃiei
sarmatice, iar din punct de vedere cronologic,
intervalului cuprins între secole II-III d.Hr.22.
Artefactele mai sus amintite au intrat în colecŃia
Magyar Nemzeti Múzeum Budapesta. În
repertoriul Aradului se menŃionează faptul că la
nord de acest punct au fost identificate fragmente
ceramice ale culturii Mureş23.
Repertoriul arheologic al judeŃului Arad, apărut
în 1998, menŃionează o serie de descoperiri
efectuate la est de cărămidărie. Descoperirile
constau în „două fragmente de terra sigillata,
fragmente ceramice cenuşii lucrate cu roata şi cu
21

Din colectivul de cercetare au făcut parte V. Sava şi
G. P. Hurezan.
22
Dörner 1971, p. 688; Barbu et alii 1998, p. 97, pct. 9.
23
Barbu et alii 1998, p. 97, pct. 9.

24

Barbu et alii 1998, p. 98, pct. 11.
Barbu et alii 1998, p. 97, pct. 9.
26
Barbu et alii 1998, p. 98, pct. 11.
25
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pământul are culoarea neagră-cenuşie (sec. II-III
d.Hr.); nivelul II se desfăşoară între – 0,50 – 1,45
m, pământul are culoarea neagră-intensă (epoca
mijlocie a bronzului); ultimul nivel este alcătuit
dintr-un pământ galben-lutos şi reprezintă sterilul
din punct de vedere arheologic.
Complexul 1, identificat în caseta A, la o
adâncime de – 1,40 m, dezvelit parŃial, deoarece
mai mult de jumătate intra în profilul estic al
casetei. Profilul gropii are formă conică, diametrul,
presupus, este de 1,05x1,00 m, are o adâncime
internă de 0,78 m.
Complexul 2 este singurul dezvelit în întregime,
a fost surprins atât în secŃiunea S1, cât şi în caseta
A. A fost identificat la – 1,40 m, are formă
aproximativ rotundă, cu profilul conic, diametrul
este de 1,57x1,48 m, iar adâncimea internă este de
0,55 m. Ca şi inventar groapa conŃinea câteva oase
foarte mici şi un fragment de vas cărămiziu atipic,
umplutura era formată din pământ negru pigmentat
cu arsură.
Complexul 3, dezvelit parŃial, identificat la –
1,40 m, în S1, formă conică a profilului, diametrul
presupus de 0,58 – 0,60 m, iar adâncimea internă
este de – 0,48 m. Inventarul este format dintr-un
mare număr de oase de animale şi un fragment de
vas, de culoare neagră, lucrat cu mâna.
Complexul 4 este localizat în S1, s-a conturat la
adâncimea de – 1,35 m, este dezvelit parŃial, are
dimetrul presupus de 1,00x1,00 m şi o adâncime
internă de – 0,60 m.
Pe baza stratigrafiei verticale au putut fi
identificate două niveluri arheologice, primul este
gros de 0,25 m, iar celălalt de 0,95 m. E. Dörner nu
aminteşte nici în jurnalul de şantier şi nici pe
desenul profilului datarea nivelurilor. La o analiză
atentă se pot extrage anumite informaŃii din
jurnalul de şantier. „Apar fragmente ceramice
lucrate la mână şi cu roata, negre cu val şi găuri
sub buză, oase de animal, securice? Din fier, etc.,
toate însă descoperite între metrii 3-4”, „Terminăm
secŃiunea I şi culegem cioburi după tractor. Două
straturi subŃiri La Tène şi epoca bronzului”, „În
casetă la – 1,70 m zgură mare. Din pământul
aruncat se aduc cioburi gri, unele deformate prin
ardere. Se pare că existau şi cuptoare de ardere…”,
sau „Continuăm la caseta A până la -1,45 m.
ConŃinut oase de animale, fragmente ceramice: de
la un văscior mic (epoca bronzului)”.
Coroborând informaŃiile din jurnal cu cele din
desen, cu artefactele păstrate din săpătură, cu
descoperirile lui Dörner din aşa-zisa cercetare de
teren, cu descoperirile de la sfârşitul secolului al
XIX-lea şi cu cercetările din 2008 se pot trage
anumite concluzii cu privire la cronologia sitului.
În jurnalul săpăturii sunt amintite clar două

niveluri, La Tène şi epoca bronzului. Cel de epoca
bronzului poate fi confirmat şi prin artefactele
păstrate din săpătură. Interesantă este menŃionarea
unui nivel La Tène, din punct de vedere al logicii
elementare ar trebuii să fie nivelul superior. Cu
toate acestea printre artefactele din săpătură nu se
păstrează ceramică La Tène, iar în cercetarea din
2008 am descoperit la suprafaŃă fragmente
ceramice databile între secolele II-IV, toate lucrate
la roată. Astfel sunt nevoit să pun sub semnul
întrebării acest nivel şi să atribui nivelul superior
secolelor II-IV d.Hr., fapt susŃinut şi de cercetările
din 1968, dar şi de cele de la sfârşitul secolului al
XIX-lea.
Nivelul al doilea poate fi atribuit cronologic
epocii bronzului deoarece există mai multe
informaŃii în jurnal care să ateste acest fapt, spre
exemplu existenŃa unui „văscior mic” de epoca
bronzului la – 1,45 m. Argumentul este întărit şi de
faptul că cele mai numeroase fragmente ceramice
aparŃin epocii bronzului. Deoarece printre
artefactele scoase din săpătură se păstrează şi trei
fragmente ale orizontului toartelor pastilate se
poate presupune existenŃa unui nivel distrus de
către aşezarea epocii bronzului sau nivelul nu a
fost consemnat şi reprezentat corespunzător.
Datorită faptului că materialul arheologic scos
din săpătură nu a fost pus pe complexe, asocierea
inventarului complexelor cu materialul arheologic
păstrat în depozitul secŃiei de arheologie şi istorie
veche al Complexului Muzeal Arad este
imposibilă. łinând cont de aceasta, încadrarea
cronologică a complexelor arheologice devine
problematică. Cu toate acestea, având în vedere
stratigrafia verticală şi orizontală, se poate afirma
că cele patru gropi aparŃin aşezării de epoca
bronzului. Argumente în acest sens ar fi că nivelul
de identificare al acestora este cuprins între – 1,35
m şi 1,40 m, iar cel mai pertinent argument este
faptul că gropile Cx 2 şi Cx 4 pornesc din nivelul
II (pl. V/3, VI/1), deci nivelul epocii bronzului.
Catalogul pieselor
În depozitul secŃiei de arheologie şi istorie
veche a Complexului Muzeal Arad se păstrează din
săpătura lui E. Dörner doar o cutie cu fragmente
ceramice, înregistrate în inventarul provizoriu,
cutia numărul 7. Toate aceste fragmente ceramice
provin din campania 1968, deci secŃiunea S2.
1. Fragment dintr-un fund de vas rectangular,
se păstrează doar un picior al vasului şi puŃin din
perete, exteriorul piciorului este decorat cu o
alveolare, ardere oxidantă de bună calitate,
culoarea cărămizie, pastă degresată cu nisip şi
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pleavă, bine netezit, L27: 7,92 cm, l: 4,48 cm, g:
3,98 cm, orizontul toartelor pastilate, (pl. IX/1).
2. Fragment dintr-un fund de vas, se
păstrează şi puŃin din peretele vasului, fragmentul
este decorat cu brâu alveolar, ardere reductantă de
bună calitate, culoarea cărămizie-închis, pastă
degresată cu nisip şi pleavă, slip, L: 7,44 cm, l:
3,68 cm, g: 0,90/1,19 cm, orizontul toartelor
pastilate (pl. IX/2).
3. Fragment dintr-un pântec, al unui vas
globular cu buza profilată, se păstrează o mică
parte din pântec şi toartă, ardere reductantă de
bună calitate, culoarea brun deschis, pastă
degresată cu bobiŃe de nisip, slip, L: 6,88 cm, l:
5,68, g: 0,52/0,71 cm, orizontul toartelor pastilate,
(pl. IX/3).
4. Piesă de lut, ardere oxidantă, pe latura
exterioară şi reductantă pe cea interioară, ardere
slabă, culoarea cărămizie la exterior, respectiv gri
închis la interior, pastă degresată cu pleavă,
netezire slabă, Ømax: 6,3 cm, g: 2,76 cm, epocă
nedeterminabilă, (pl. X/1).
5. Fragment greutate de lut, ardere oxidantă,
de bună calitate, culoare cărămizie, pastă degresată
cu pleavă, bine netezit, Ø: 8 cm, g: 4,12 cm, epocă
nedeterminabilă, (pl. X/2).
6. Fragment greutate de lut, ardere reductantă
de bună calitate, culoare cărămizie închisă, pastă
degresată cu pleavă, bine netezit, Ø: 8 cm, g: 3,96
cm, epocă nedeterminabilă, (pl. X/3).
7. Fragment greutate de lut, ardere oxidantă
de calitate mediocră, culoare cărămizie, pastă
degresată cu pleavă, netezit mediocru, Ø: 8 cm, g:
3,71 cm, epocă nedeterminabilă, (pl. X/4).
8. Fragment greutate de lut, ardere oxidantă
de bună calitate, culoare cărămizie, pastă degresată
cu pleavă, netezire bună, Ø: 8,6 cm, g: 2,8 cm,
epocă nedeterminabilă, (pl. X/5).
9. Fragment rotiŃă de lut, ardere oxidantă de
bună calitate, culoare gri, pastă degresată cu nisip,
netezire bună, Ø: 6,9 cm, g: 1,58 cm, epoca
mijlocie a bronzului, (pl. X/6).
10. Jeton din lut, ardere reductantă de bună
calitate, culoare gri-cenuşiu, pastă degresată cu
nisip, netezire bună, Ø: 3,56 cm, g: 1,08 cm, epocă
nedeterminabilă, (pl. X/7).
11. Fragment capac, prezintă o proeminenŃă
rectangulară pe mijloc, are două perechi de găuri,
dispuse lateral, dintre care se mai păstrează doar
una, ardere oxidantă de bună calitate, culoare

roşiatică, pastă degresată cu nisip, slip lustruit, Ø:
6 cm, g: 0,4, epoca mijlocie a bronzului, (pl. X/8).
12. Toartă cu manşon, ardere oxidantă de
calitate mediocră, culoarea cărămizie, pastă
degresată cu bobiŃe de nisip, netezire slabă, L: 5,48
cm, l: 4,4 cm, g: 2,1 cm, epoca mijlocie a
bronzului, (pl. X/9).
13. Toartă-buton cu manşon, ardere oxidantă
de bună calitate, culoare cărămizie, pastă degresată
cu boabe de nisip, netezire mediocră, L: 5,7 cm, H:
3,66 cm, g: 2,08 cm, epoca mijlocie a bronzului,
(pl. X/10).
14. Fragment căniŃă, se păstrează o parte din
buză şi pântec, nedecorat, ardere oxidantă de bună
calitate, culoare cărămizie roşiatică, pastă
degresată cu nisip, slip, L: 4,58 cm, l: 3,4 cm, Ø: 8
cm, g: 0,32/0,4 cm, epoca mijlocie a bronzului, (pl.
XI/1).
15. Fragment buză, oală cu buza evazată, gât
îngust şi pântec larg, nedecorat, ardere reductantă
de bună calitate, culoare neagră, pastă degresată cu
nisip şi pleavă, slip lustruit, L: 8,86 cm, H: 5,7 cm,
Ø: 11 cm, g: 0,56/0,6 cm, epoca mijlocie a
bronzului, (pl. XI/2).
16. Fragment buză, oală cu buza evazată,
nedecorat, ardere reductantă de bună calitate,
culoare neagră, pastă degresată cu pleavă şi boabe
de nisip, slip lustruit, L: 5,2 cm, H: 4,18 cm, Ø:
13,5 cm, g: 0,4/0,6 cm, epoca mijlocie a bronzului,
(pl. XI/3).
17. Fragment buză de vas, decorat cu un
buton-toartă, ardere reductantă de bună calitate,
culoare cenuşie, pastă degresată cu boabe de nisip,
netezire mediocră, L: 5 cm, H: 5,86 cm, Ø:12 cm,
g: 0,7/0,86 cm, epoca mijlocie a bronzului, (pl.
XI/4).
18. Fragment pântec, cană, decorat cu trei
caneluri dispuse orizontal şi perechi de caneluri
verticale, ardere oxidantă de bună calitate, culoare
cărămizie roşiatică, pastă degresată cu nisip, slip
lustruit, L:7,08 cm, l: 6,46 cm, g: 0,64/0,7 cm,
epoca mijlocie a bronzului, (pl. XI/5).
19. Fragment de pântec, decorat cu un şir de
trei incizii dispuse în spirală, ardere oxidantă de
bună calitate, culoare cărămizie, pastă degresată cu
scoici pisate şi nisip, slip lustruit, L: 7,68 cm, l: 7,7
cm, g: 0,62 cm, epoca mijlocie a bronzului, (pl.
XI/6).
20. Fragment de cană, se păstrează o parte din
toartă, pântec şi fund, căniŃă cu fund în „umbo” şi
pântec globular, decorat pe toartă cu două incizii
groase paralele, iar pe corp cu şiruri de câte două
incizii dispuse în unghi, ardere reductantă de bună
calitate, culoare cenuşie închisă, pastă degresată cu
nisip şi scoici pisate, slip lustruit, epoca mijlocie a

27

L: lungime; l: lăŃime; H: înălŃime; Ø: diametrul; Ømax:
diametrul maxim; Øpântec: diametrul pântecului; Øfund:
diametrul fundului; g: grosime.
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Øpântec: 10,12cm, H: 5,34 cm, g: 0,6 cm, epoca
mijlocie a bronzului, (pl. XII/10).
32. Fragment de vas, se păstrează fundul şi o
parte din pântec, ardere reductantă de bună calitate,
culoarea gri, degresat cu bobiŃe de nisip, slip
lustruit, Øfund: 4 cm, Øpântec: 8,62 cm, H: 3,78 cm, g:
0,32/0,45 cm, epoca mijlocie a bronzului, (pl.
XII/11).

bronzului L: 6,64 cm, l: 5,46 cm, g: 0,5/0,81 cm,
(pl. XI/7).
21. Fragment de tigaie, ardere reductantă de
bună calitate, culoare neagră, pastă degresat cu
nisip, pleavă şi scoici pisate, slip lustruit, L: 7 cm,
l: 2,89 cm, g: 0,72/1,08 cm, epoca mijlocie a
bronzului, (pl. XI/8).
22. Fragment de pântec, decorat cu o
proeminenŃă şi incizii dispuse în diverse
modalităŃi, ardere oxidantă de bună calitate,
culoare cărămizie, degresat cu pleavă şi bobiŃe de
nisip, slip lustruit, L: 8 cm, l: 5,62 cm, g: 0,5/0,72
cm, epoca mijlocie a bronzului, (pl. XII/1).
23. Fragment de pântec, decorat cu măturicea,
ardere reductantă de calitate mediocră, culoare
cenuşie, degresat cu nisip şi pleavă, slab netezit, L:
6,04 cm; l: 6,4 cm, g: 1,06/1,3 cm, epoca mijlocie a
bronzului, (pl. XII/2).
24. Fragment de pântec, decorat cu caneluri
late verticale, ardere reductantă de bună calitate,
culoare gri cenuşie, degresat cu scoici pisate şi
nisip, slip lustruit, L: 5,62 cm, l: 3,92 cm, g:
0,44/0,58 cm, epoca mijlocie a bronzului, (pl.
XII/3).
25. Inel de fund, ardere reductantă de bună
calitate, culoarea gri, degresat cu pleavă şi nisip,
slip lustruit, Ø: 6,78 cm, H: 1,62 cm, g: 0,52 cm,
epoca mijlocie a bronzului, (pl. XII/4).
26. Inel de fund, ardere oxidantă de bună
calitate, culoarea cărămizie, degresat cu nisip, slip
lustruit, Ø: 6 cm, H: 2 cm, g: 0,56 cm, epoca
mijlocie a bronzului, (pl. XII/5).
27. Inel de fund, decorat cu trei incizii de jur
împrejur şi crestat la bază, ardere oxidantă de bună
calitate, culoarea cărămizie, degresat cu nisip şi
pleavă, netezire bună, Ø: 5,8 cm, H: 1,8 cm, g:
0,58 cm, epoca mijlocie a bronzului, (pl. XII/6).
28. Inel de fund, nedecorat, ardere reductantă
de bună calitate, culoarea neagră, degresat cu nisip,
slip lustruit, Ø: 7,54 cm, H: 1,7 cm, g: 0,5 cm,
epoca mijlocie a bronzului, (pl. XII/7).
29. Inel de fund, decorat cu un brâu de incizii,
încadrat de două caneluri înguste, ardere
reductantă de bună calitate, culoarea neagră,
degresat cu scoici pisate şi boabe de nisip, slip
lustruit, Ø: 5,8 cm, H: 3 cm, g: 0,56 cm, epoca
mijlocie a bronzului, (pl. XII/8).
30. Inel de fund, nedecorat, ardere oxidantă de
bună calitate, culoarea cărămizie, degresat cu nisip,
slip lustruit, Ø: 7,82 cm, H: 1,3 cm, g: 0,89 cm,
epoca mijlocie a bronzului, (pl. XII/9).
31. Fragment de vas, se păstrează fundul şi o
parte din pântec, ardere reductantă de calitate
mediocră, culoarea neagră, degresat cu bobiŃe de
nisip şi scoici pisate, slip lustruit, Øfund: 5,8 cm,

Orizontul toartelor pastilate / Hunyadihalom
28

Factura ceramicii. Având în vedere că se
păstrează doar trei fragmente ceramice nu se pot
face observaŃii pertinente asupra facturii ceramicii.
Se poate preciza că două fragmente au fost arse
oxidant, iar unul reductant, calitatea arderii este
bună la toate fragmentele, ca şi culori sunt prezente
cărămiziul şi brunul. Au fost depistate două tipuri
de degresant, nisip în combinaŃie cu pleavă, iar al
doilea bobiŃe de nisip. Ca şi tratament de suprafaŃă
merită menŃionat că două fragmente au slip.
Repertoriul formelor. Starea fragmentară a
ceramicii a făcut ca doar două forme să fie
determinate. Fragmentul ilustrat la pl. IX/1a-c
aparŃine probabil unui vas rectangular cu picioare,
de-asemenea rectangulare. Vase rectangulare cu
picioare au mai fost descoperite în România la
Băile Herculane „Peştera HoŃilor” nivelul II29,
Cheile Turzii30, Pecica „ŞanŃul Mare” nivelul
inferior31 sau în Serbia la Prigrevica32, Rospi
Ćuprija33. Alte vase rectangulare dar fără picioare
au apărut în siturile de la BistreŃu34, la Pecica
„ŞanŃul Mare” nivelul inferior35 sau Româneşti36
(două fragmente). Dintre vasele amintite mai sus
nici unul nu are picioare rectangulare. Un singur
exemplar poate fi amintit ca şi analogie pentru
forma de picior a vasului de la Pecica
„Cărămidăria C.A.P. Ogorul”, este un vas
rectangular de mici dimensiuni de la Pecica
„ŞanŃul Mare” nivelul inferior37.
O a doua formă ce poate fi determinată este cea
de vas cu gât scurt, pântec globular, prevăzut cu
toarte (pl. IX/3). Analogii pentru astfel de vase se
găsesc la Băile Herculane „Peştera HoŃilor”
28

MulŃumesc şi pe această cale dr. Florin Gogâltan care
mi-a atras atenŃia asupra încadrării cronologice a acestor
fragmente ceramice.
29
Roman 1971, pl. 24/3.
30
Roman 1971, pl. 39/7.
31
Roman 1971, pl. 36/16.
32
Spasić 2008, p. 32, pl. 1/1.
33
Spasić 2008, p. 32, pl. 1/2.
34
Sălceanu 2008, foto 14/5.
35
Roman 1971, pl. 36/23; 37/17.
36
Roman 1971, pl. 33/8, 10.
37
Roman 1971, pl. 36/3.
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nivelurile II38 şi III39, Cheile Turzii40 sau Pecica
„ŞanŃul Mare” nivelul inferior41.
Repertoriul
ornamentelor.
Unul
dintre
fragmentele ceramice (pl. IX/2a-c) este ornamentat
cu un brâu alveolar dispus vertical. Astfel de
ornamente sunt destul de rar întâlnite în siturile
acestui orizont cronologic, ele sunt regăsite la
Cheile Turzii42 sau Româneşti43. Un alt decor este
cel reprezentat la pl. IX/1a, c, o alveolare ce este
dispusă pe muchia piciorului. Analogii pentru un
astfel de ornament nu am întâlnit, dar modalitatea
de realizare, este asemănătoare cu cea a unor baze
de toarte descoperite al Pecica „ŞanŃul Mare”
nivelul inferior44. Cheile Turzii45, Valea Anilor
„Malul Înalt”46 sau a unui buton descoperit la
Tiszafüred47.
Încadrare cronologică şi culturală. După
analogiile citate mai sus aceste descoperiri de la
Pecica „Cărămidăria C.A.P. Ogorul” aparŃin
orizontului cronologic al toartelor pastilate,
manifestare a eneoliticului. Astfel că orizontul
toartelor pastilate este reprezentat în zona
Mureşului inferior prin două situri, cel la Pecica
„ŞanŃul Mare”48 şi Pecica „Cărămidăria Ogorul”.
De-a lungul timpului cercetătorii, atât români cît şi
străini au abordat diferit cronologia acestui orizont.
În general specialiştii caracterizează eneoliticul
operând cu termeni diferiŃi. Termeni ca şi
„steinkupferzeit”, „kupferzeit”, „epoca cuprului”,
„eneolitic”, „neo-eneolitic”, iar pentru perioadele
finalului epocii utilizate „perioadă de tranziŃie” sau
„bronz timpuriu” au fost pe rând utilizaŃi la
încadrarea culturală a fenomenului de care ne
ocupăm.
InstituŃionalizarea termenului de epocă a
cuprului în Bazinul Carpatic apare odată cu studiile
lui F. Pulszky49 din a doua decadă a secolului al
XIX-lea (1877), cu toate că în istoriografia
europeană acest termen a fost discutat încă din
1861, de către irlandezul Wilde50.
Pentru
istoriografia românească I. Nestor încearcă să
introducă epoca cuprului în cadrul tabelului

cronologic al epocilor istorice, prin termenul de
„Steinkupferzeit”51. Pe lângă acest termen tot I.
Nestor argumentează în favoarea utilizării celui de
„Kupferzeit52.
În a doua jumătate a secolului XX cercetătorii
români, în special D. Popescu, vor milita pentru
introducerea unei epoci a cuprului pe teritoriul
României, bazându-se pe numeroasele descoperiri
de cupru53. D. Berciu în „Istoria Românilor” se
opune acestui demers, propunând ca neoliticul şi
epoca bronzului să fie intercalate de o „perioadă de
tranziŃie”, dar aceasta nu înseamnă existenŃa unei
epoci în sine54. Epoca eneolitică văzută ca şi o
perioadă de trecere de la neolitic la epoca
bronzului este prezentă şi în studiul de sinteză
asupra Balcanilor şi Dunării de jos al lui M.
Garašanin55. Pentru zona vestică a Balcanilor sunt
amintite trei grupe culturale, prima este formată
din Tiszapolgár şi Bodrogkeresztúr, a doua este
grupa Baden-Kostolac, iar grupei Vučedol îi este
atribuit finalul epocii56.
Viziunea cercetătoarei I. Bognár-Kutzián
asupra epocii cuprului în Câmpia Panonică este
strâns legată de necropola de la TiszapolgárBasatanya. Pe baza descoperirilor de aici plasează
cultura Tiszapolgár în epoca timpurie a cuprului,
denumită I, iar cultura Bodrogkeresztúr în epoca
mijlocie, deci II. Perioada III este ocupată de
cultura Baden, care umple golul dintre cultura
Bodrogkeresztúr şi faza timpurie a culturii
Nagyrév, deci epoca bronzului57.
N. Vlassa era în favoarea unei epoci eneolitice
separate de epoca cuprului propriu-zisă. Culturile
Petreşti, Ariuşd şi Tisa târzie (prin asta a se
înŃelege Tiszapolgár) trebuiau să desemneze
perioada eneoliticului, iar Bodrogkeresztúr, Decea
Mureşului, Baden, CoŃofeni şi Schneckenberg
aparŃineau epocii cuprului58.
P. Roman în amplul studiu dedicat finalului
eneoliticului din zona „carpato-dunăreană” acordă
atributul de „klassischen äneolithischen Kulturen”
manifestărilor de tip SălcuŃa, GumelniŃa, Petreşti,
Ariuşd59, finalul epocii fiind reprezentat de
orizontul SălcuŃa IV/Herculane II, III/ Pecica,

38

Roman 1971, pl. 22/19.
Roman 1971, pl. 22/26.
40
Roman 1971, pl. 39/3.
41
Roman 1971, pl. 35/5, 11, 15.
42
Roman 1971, pl. 39/7; Luca 1999, fig. 35/1.
43
Roman 1971, pl. 33/8, 10.
44
Roman 1971, 35/1-3.
45
Sălceanu 2008, foto 19/11.
46
Sălceanu 2008, pl. 63/3.
47
Kalicz 1976, pl. 1/6.
48
Roman 1971, p. 85-90, pl. 34-37.
49
Pulszky 1877; Pulszky 1883; Pulszky 1884.
50
Pulszky 1884, p. 3.
39

51

Nestor 1928.
Nestor 1933, p. 71.
53
Popescu 1951, p. 29.
54
Berciu 1960, p. 36, 71.
55
Garašanin 1961, p. 15-16.
56
Garašanin 1961, p. 24-29.
57
Bognár-Kutzián 1961, p. 225, 226-229; BognárKutzián 1963, p. 538.
58
Vlassa 1964, p. 362.
59
Roman 1971, p. 31.
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nivelul inferior/Cheile Turzii60. Această împărŃire a
fenomenelor eneolitice a mai fost prezentată
anterior de acelaşi autor61. Astfel că perioada de
tranziŃie de la eneolitic la epoca bronzului este
folosită de Roman în toate studiile sale privind
acest fenomen62, termen ce desemnează orizontul
Cernavodă III-Boleráz – Baden/CoŃofeni. Această
perioadă de tranziŃie a fost utilizată în istoriografia
românească într-o serie de studii63. Odată cu
săpătura de la Băile Herculane „Peştera HoŃilor”
coloana stratigrafică a sfârşitului eneoliticului
suportă corecturi majore. Astfel identificarea a
două niveluri, II şi III, la Herculane a dus la
completarea cronologiei epocii cu orizontul
SălcuŃa
IV/Herculane
II-III/Pecica
nivelul
inferior/Cheile Turzii64, plasat între sfârşitul
culturii Bodrogkeresztúr şi orizontul Cernavodă
III-Boleráz – Baden/CoŃofeni65.
În 1974 A. Vulpe preferă în locul epocii
cuprului termenul de eneolitic, iar finalul epocii
(orizontul Cernavodă III - Boleráz, cultura Baden
şi CoŃofeni) fiind privit ca şi perioadă de
tranziŃie66. Într-un alt studiu, mult mai recent,
acelaşi autor priveşte orizontul Cernavodă IIIBoleráz, Herculane II-Cheile Turzii, Folteşti ca
făcând parte din perioada de tranziŃie de la
eneolitic spre epoca bronzului, iar culturile Baden
şi CoŃofeni ar reprezenta începutul epocii
bronzului67.
Analiza eneoliticului balcanic a lui N. Tasić
duce la creare unor sincronisme pe teritorii mai
largi. Astfel pentru zona Olteniei, eneoliticul
conŃine următoarele secvenŃe: SălcuŃa I-III /SălcuŃa
IV-Herculane II-III /Celei /Cernavodă III/ CoŃofeni
I, pentru estul fostei Serbii: Bubanj-SălcuŃa
I/Bubanj-SălcuŃa II/ ? /CoŃofeni (Donje Butorke)
/CoŃofeni-Kostolač
/Kostolač,
iar
pentru
Voevodina:
Tiszapolgar
I/Bodrogkeresztúr
I/Hunjadi-Vajska II/ Cernavodă III-Boleráz –
Baden I /II /III /Kostolač I /II /Vučedol68.
Sistematizarea cronologică efectuată de către
Gh. Lazaovici, pentru zona Banatului, permitea la

acel moment împărŃirea cronologică a neoliticului
în trei perioade şi definirea clară a primei etape a
eneoliticului. Astfel că eneoliticul timpuriu al lui
Gh. Lazarovici cuprindea culturile SălcuŃa II-IV şi
Tiszapolgár. CâŃiva ani mai târziu cultura
Tiszapolgár, după Lazarovici, „face parte din
marile civilizaŃii ale epocii cuprului (kupferzeit),
din perioada mijlocie a epocii eneolitice”69.
Într-un studiu dedicat cronologiei culturii
Baden, J. Petrasch realizează pentru regiunea Tisei
urmăroarea secvenŃă cronologică: Bodrogkeresztúr
A /Bodrogkeresztúr B /Hunyadihalom /Boleráz/
Baden clasic timpuriu70. O secvenŃă mult mai
detailată apare în studiul din 1991 al lui P. Raczky
asupra orizontului Hunyadihalom/toarte pastilate,
astfel în Transilvania este evidenŃiată următoarea
succesiune cronologică: Prototiszapolgár / Petreşti
/Tiszapolgár /Bodrogkeresztúr A/Pecica (nivelurile
inferioare) - Cheile Turzii / Cernavodă III /
Jamnaja / CoŃofeni71.
Lucrarea lui N. Tasić despre eneoliticul din
centrul şi vestul peninsulei Balkanice72 reprezintă
un punct de vedere care merită luat în consideraŃie.
În opinia acestuia eneoliticul reprezintă intervalul
cronologic cuprins între apariŃia culturii
Tiszapolgár şi orizontul post - Vučedol73, divizat în
trei perioade distincte, „early”, middle” şi „late”74.
Cu toate că nu se poate trage o linie clară între
neolitic şi eneolitic, autorul foloseşte termenul de
culturi post-neolitice atunci când vorbeşte despre
acele fenomene cărora cuprul şi tehnologia
acestuia le sunt cunoscute, dar încă sunt prezente
elemente tipice neolitice75. În acest sens introduce
un orizont de tranziŃie de la neolitic la eneolitic
format din Herpály-Csöszhalom-Oborin-Lengyel
final-Vinča D. Acestui orizont îi sunt urmate alte
trei ce aparŃin eneoliticului timpuriu, primul este
reprezentat prin Tiszapolgár-Sopot- Lengyel IIIVinča D2-SălcuŃa II, cel de-al doilea orizont este
Bodrogkeresztúr I-Balaton-Lasinja I-SălcuŃa IIIBubanj Ia, iar faza finală a eneoliticului timpuriu o
reprezintă orizontul Bodrogkeresztúr II, HunyadiVajska,
Balaton-Lasinja
II-SălcuŃa
IVScheibenhenkel76. Epoca mijlocie a eneoliticului
este văzută ca perioada migraŃiei indo-europene şi
cuprinde orizontul Cernavodă III-Boleráz, cultura
Kostolac, CoŃofeni, Baden, orizontul Retz-Gajary
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Roman 1971, p. 117-123.
Morintz – Roman 1968, p. 126-128; Morintz –
Roman 1968a, p. 570.
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Roman 1976; Roman 1976a; Roman – Németi 1978;
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63
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Németi 1987, p. 104; Iercoşan 1987, p. 140; Iercoşan
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65
Roman 1981, p. 34-35.
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şi cultura mormintelor tumulare77. Complexul
cultural Vučedol este privit ca fiind ultima
manifestare a eneoliticului din zona centrală şi de
vest a balcaniului78.
C. M. Mantu extinde noŃiunea de eneolitic şi
pentru cultura Precucuteni, iar la polul diametral
opus introduce orizontul toartelor pastilate. La
aceeaşi autoare este prezentă şi o perioadă de
tranziŃie de la eneolitic la epoca bronzului, definită
prin culturile Baden şi CoŃofeni79. Tot în aceeaşi
perioadă M. Gumă vorbeşte despre o perioadă de
trecere de la eneolitic la epoca bronzului, în care
include culturile Baden şi CoŃofeni80.
Un alt termen destul de uzitat în arheologia
transilvăneană este cel de „neo-eneolitic”. Z.
Maxim este cercetătoarea care prin unele studii ale
sale a propagat acest termen în literatura
arheologică81. În teza de doctorat a autoarei
pomenite mai sus, termenul de „neo-eneolitic” se
foloseşte atunci când se vorbeşte de epoca neolitică
şi eneolitică, adică intervalul cronologic cuprins
între cultura Starčevo-Criş şi orizontul toartelor
pastilate82, termen folosit şi de alŃi cercetători83. În
opinia cercetătoarei eneoliticul debutează odată cu
Vinča C1, cultura Banatului IIIA şi Pişcolt III,
continuând cu grupul Tăualaş, Turdaş, Iclod,
Suplac,
TisaHerpály,
cultura
Petreşti,
Tiszapolgár, Bodrogkeresztúr, iar sfârşitul epocii îl
reprezintă orizontul toartelor pastilate84, care este
văzut doar ca un „gen” de realizare a toartelor,
contemporan cu Bodrogkeresztúr B85.
Pentru Fl. Gogâltan culturile Baden, CoŃofeni,
Kostolač şi Vucedol fac parte din eneoliticul
târziu86. H. Ciugudean, autorul celei mai recente
monografii publicate asupra culturii CoŃofeni
refuză să foloseacă, pentru orizontul cronologic
Cernavodă III-Boleráz, Kostolac, CoŃofeni, Baden,
termenul de perioadă de tranziŃie şi precizează că
utilizarea acestui termen este „contraproductivă”87.
Una dintre opiniile demne de luat în seamă
aparŃine lui S. OanŃă, care discută despre existenŃa
numeroaselor elemente Hunyadi-halom/toarte

pastilate în numeroase situri Bodrogkeresztúr, dar
şi a elementelor Hunyadi-halom/toarte pastilate/
Bodrogkeresztúr în aşezări ale culturii Cucuteni.
Pe baza acestor descoperiri autorul promovează
contemporaneitatea
Bodrogkeresztúr/toarte
pastilate/Cucuteni AB/B. Tot pe baza catalogului
descoperirilor eneoliticului final din bazinul
Dunării mijlocii şi inferioare se ajunge la concluzia
că între finalul eneoliticului şi orizontul
Baden/CoŃofeni se manifestă mai multe stiluri
ceramice (toarte pastilate, ceramica decorată cu
împunsături succesive, Boleráz, Cernavodă III,
CoŃofeni I), care au avut o manifestare scurtă, iar
„viziunea etajată a evoluŃiei lor trebuind
amendată”88.
S. A. Luca în monografia culturii
Bodrogkeresztúr, atribuie această cultură finalului
eneoliticului89. Prin analiza culturii Tiszapolgár din
nord-vestul României, N. Iercoşan acordă acesteia
statutul de manifestare a eneoliticului90. Prin
publicarea sitului de la Turdaş „Luncă” S. A. Luca
stabileşte ca primă etapă a eneoliticului cultura
Turdaş91. Un an mai târziu Fl. Draşovean lasă să se
înŃeleagă că prima etapă a eneoliticului din
Transilvania ar fi reprezentată de faza B
Tiszapolgár92, opinii similare au fost exprimate şi
cu ocazia altor studii93. Într-un studiu recent S. A.
Luca propune o împărŃire a eneoliticului, în care
cultura Turdaş reprezintă prima etapă a epocii, iar
cultura Petreşti, cultura Tiszapolgár, grupul Decea
Mureşului, cultura Bodrogkeresztúr şi orizontul
toartelor pastilate reprezintă etapa mijlocie94.
Printre ultimele opinii asupra epocii puse aici în
discuŃie este cea a lui C. C. Roman care abordează
eneoliticul ca fiind perioadă cronologică cuprinsă
între cultura Turdaş şi cultura CoŃofeni95.
Gh. Lazarovici şi M. C. Lazarovici în 2008
vorbesc despre o epocă a cuprului divizată în patru
orizonturi principale, epoca timpurie a cuprului,
epoca dezvoltată a cuprului, epoca târzie a cuprului
şi epoca finală a cuprului. Din prima etapă fac
parte grupele târzii ale complexului CCTLNZIS,
cultura Turdaş, grupul Foeni, Petreşti A; etapa
dezvoltată are în componenŃă cultura Petreşti AB şi
B, şi Tiszapolgár; etapa târzie cuprinde
Tiszapolgár B, SălcuŃa IV, Bodrogkeresztúr şi
orizontul toartelor pastilate; etapa finală surprinde
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culturile Cernavodă
CoŃofeni96.

III-Boleráz,

Baden

„Hajdova”102 şi Pecica „ŞanŃul Mare” nivelurile
IV103 şi I104, dar aici toate căniŃele sunt decorate,
spre deosebire de Pecica „Cărămidăria C.A.P.
Ogorul” şi Klárafalva „Hajdova”. Exemplare cele
mai apropiate ale cănii ilustrate la pl. XI/7 se
găsesc la Pecica „ŞanŃul Mare” nivelurile II105 şi
III106, dar fără decor. Diversele tipuri de inele de
fund (pl. XII/4-11) au numeroase analogii pentru
spaŃii culturale diverse. În cadrul culturii Mureş
acestea s-au descoperit la Pecica „ŞanŃul Mare”
nivelul III107 şi la Klárafalva „Hajdova”108.
Numeroase analogii se găsesc şi în grupul
Corneşti-Crvenka, la Socodor „Căvăjdia”109 şi
Ciuta „Cornu Dealului”110, în cultura Vatina, cu
descoperiri la Moldova Veche „Ostrov”111, dar şi în
cadrul culturii Otomani, la Vărşand „Movila dintre
sau
cultura
Vatya,
la
Baks
vii”112
„Homokbánya”113. Pentru piesa de la pl. X/8 cele
mai bune analogii se întâlnesc la Periam în mediul
Mureş sau Corneşti-Crvenka114 şi la Békés115, în
mediul Gyulavarsánd. Fragmentul de tigaie (pl.
XI/8) sunt artefacte foarte răspândite în diverse
medii culturale, iar în zonă apar la Békés116,
Klárafalva „Hajdova”117, Pecica „ŞanŃul Mare”118,
Periam119, Satu Mare120, sau Vărşand „Movila
dintre vii”121. După cât se poate observa formele
ceramice ajută la încadrarea cronologică a
descoperirilor în epoca mijlocie a bronzului, dar pe
baza lor nu se poate stabili apartenenŃa culturală.
Printre ornamentul cel mai răspândit în mediul
culturii Mureş se numără canelurile înguste,
dispuse orizontal câte trei, din care pornesc alte
caneluri verticale. Astfel de ornamente se regăsesc
la Pecica „ŞanŃul Mare”122, nivelul V, III şi la

şi

Epoca mijlocie a bronzului
Factura ceramicii. Din punct de vedere al
arderii procentajul înclină uşor în favoarea celei
reductante, iar în privinŃa calităŃii arderii
majoritatea covârşitoarea a fragmentelor ceramice
sunt bine arse. Culoarea depinde de tipul arderii,
astfel arderea oxidantă a dat culoarea roşiatică şi
cărămizie, iar arderea reductantă a dat culoarea
cenuşie, gri sau neagră. Din acest punct de vedere
culorile predominante sunt cărămiziul şi negrul.
Tipul majoritar de degresant este cel format din
nisip şi pleavă, urmat de nisip şi scoici pisate cu
nisip. Majoritatea fragmentelor sunt acoperite de
slip lustruit, deşi o mică parte dintre acestea sunt
doar netezite.
Repertoriul formelor. Dintre fragmentele
ceramice ce au putut fi atribuite epocii bronzului se
remarcă cinci forme de recipiente. Prima ar fi oala
cu buză evazată, gât îngust şi pântec larg, tip
ilustrat prin fragmentele pl. XI/2-3. Alte forme ce
au putut fi determinate este o căniŃă (pl. XI/1),
două ceşti (pl. XI/5, 7) şi o tigaie (pl. XI/8).
Repertoriul ornamentelor. Prin modalitatea de
realizare ornamentaŃia se reduce la trei tipuri: în
relief, canelare şi incizie. Din prima categorie fac
parte un vas ornamentat cu un buton-toartă (pl.
XI/4) şi o unul ornamentat cu o proeminenŃă (pl.
XII/1). Prin canelare au fost decorate două
fragmente ceramice, pl. XI/5, caneluri înguste
dispuse câte trei orizontal, din care pornesc alte
caneluri verticale şi fragmentul ilustrat la pl. XII/3,
care este decorat cu caneluri late. Incizia este cea
mai utilizată metodă de decorare (pl. XI/6-7; XII/12, 6, 8, 11).
Încadrare cronologică şi culturală. Pentru
atribuirea culturală, dar şi cronologică a
materialelor ceramice voi recurge la enumerarea
analogiilor, atât pentru forme, cât şi pentru
ornamentaŃie. Pentru oala cu buză evazată, gât
îngust şi pântec larg (pl. XI/2-3) cele mai bune
analogii le găsim în mediul culturii Mureş la
Klárafalva „Hajdova”97, Pecica „ŞanŃul Mare”
nivelurile VII98 şi V99, în mediul Corneşti-Crvenka
la Periam nivelul V100 şi în cadrul culturii Vatya la
Baks „Homokbánya”101. Pentru căniŃa de la pl.
XI/1 analogii aproximative găsim la Klárafalva

102

Fischl 1998, pl. 45/6; 51/3.
Soroceanu 1991, pl. 7/11.
104
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110
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112
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113
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114
Soroceanu 1991, pl. 46/21. Piesa nu figurează ca
făcând parte dintr-un nivel.
115
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116
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117
Fischl 1998, pl. 38/11; 39/10.
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119
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Popescu 1956, fig. 72/6.
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Fischl 1998, pl. 14/15-16; 15/7; 20/10; 24/4.
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Soroceanu 1991, pl. 2/12, 15.
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Soroceanu 1991, pl. 4/6; 6/5.
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Klárafalva „Hajdova”123, unde au fost descoperite
cele mai multe. Fragmentul reprezentat la pl. XI/6
decorat cu un motiv spiralic este specific mediului
aşa zisei culturii Gyulavarsánd124. Cea mai
apropiată aşezare a acestei culturi este cea de la
Vărşand „Movila dintre vii”, dar piese decorate
asemănător se găsesc şi în nivelurile superioare de
la Socodor „Căvăjdia”125. Printre fragmentele ce îşi
au analogii în cultura Gyulavarsánd se numără şi
cel ilustrat la pl. XII/1126. Decorul de tipul
inciziilor realizate cu măturica (pl. XII/2) se
întâlneşte într-o serie de aşezări ale grupului
Corneşti-Crvenka, precum Aradul Nou „BufniŃ”127,
Cicir „Spinul lui Stanca”128, Socodor129 sau
Sântana130, ale culturii Mureş, precum Klárafalva
„Hajdova”131, Pecica „ŞanŃul Mare”132, ale culturii
Vatya la Baks „Homokbánya”133 sau ale culturii
Otomani la Vărşand „Movila dintre vii”134.
Analogiile menŃionate pentru diversele tipuri de
forme şi ornamente relevă existenŃa a mai multor
influenŃe, printre cele mai puternice sunt ale
culturii Mureş. De-a lungul timpului o serie de
cercetători au stabilit pentru această zonă existenŃa
a diverse arii culturale. În acest sens I.
Ordentlich135, C. Kacsó136 şi T. Bader137 au
consierat Mureşul ca fiind graniŃa sudică a culturii
Otomani, iar I. Bóna consideră ca fiind graniŃa
cultuii Gyulavarsánd138. T. Soroceanu consideră
valea Mureşului, în aval de Aluniş, ca areal de
dezvoltare a culturii Mureşului139. În 1999, Fl.

Gogâltan consideră valea Crişului Alb ca o graniŃă
dintre cultura Otomani şi grupul CorneştiCrvenka140, iar nordul Banatului şi câmpia înaltă a
Mureşului reprezintă aria de răspândire a grupului
Corneşti-Crvenka141.
ExistenŃa în literatura de specialitate a
polemicilor asupra unor aşa zise graniŃe dintre
culturi reprezintă o viziune distorsionată a realităŃii
istorice. Astfel în arealul manifestărilor CorneştiCrvenka, pe valea Mureşului se dezvoltă situri ale
culturii Mureş, printre cele mai reprezentative sunt
Pecica „ŞanŃul Mare”142 şi Arad „Sub Complexul
Muzeal Arad”143. Pe valea Timişului, dar şi la sud,
siturile grupului Corneşti-Crvenka sunt intercalate
de cele ale grupului Balta Sărată144.
Concluzii
Cu toate că marea majoritate a artefactelor din
situl analizat aici nu se mai păstrează, am putut
stabili existenŃa a trei secvenŃe cronologice. Prima
aparŃine eneoliticului, orizontului toartelor
pastilate. Acest nivel nu se regăseşte în desenul lui
E. Dörner, mai mult ca probabil nivelul a fost
distrus de aşezarea epocii bronzului sau nu a fost
identificat de către E. Dörner.
Din punct de vedere stratigrafic primul nivel
consemnat aparŃine epocii mijlocii a bronzului,
probabil culturii Mureş. Datorită puŃinelor
fragmente ceramice descoperite în nivelul epocii
bronzului de la Pecica „Cărămidăria C.A.P.
Ogorul” aşezarea nu poate fi atribuită cu
certitudine unei manifestări culturale. Cu toate că
situl se află la doar 6,7 km nord-est de Pecica
„ŞanŃul Mare”, fragmentele ceramice descoperite
până în prezent nu asigură o încadrare culturală
certă, dar se poate lesne observa că predomină
formele şi ornamentele culturii Mureş. Pe baza
artefactelor descoperite în secolul al XIX-lea şi
cercetărilor de teren recente se poate argumenta că
nivelul superior aparŃine secolelor II-IV d. Hr
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EGON DÖRNER'S EXCAVATION FROM PECICA „CĂRĂMIDĂRIA C.A.P. OGORUL”,
ARAD COUNTY. THE PREHISTORIC FINDINGS
- Summary Introduction
The year 1951 marks in the history of Complexul Muzeal Arad the reorganization of the exhibition,
as well as the scientific personnel, by establishing of new departments. In this regard E. Dörner (1925-1993)
was appoited assistent at the ancient history department. It can be said that E. Dörner marked a step towards
removing the existing archaeological dilettantism from Arad.
The lines below will try to present a summary of E. Dörner's excavations carried out over the years
and in the second part to present the excavation from Pecica “Cărămidăria C.A.P. Ogorul”. It should be
noted from the outset that I will discuss only the prehistoric discoveries, although there have been discovered
artifacts belonging to other epochs.
Geographical description of the site
On 22.10.2008 I conducted a field research, to identify the exact location of the site Pecica
“Cărămidăria C.A.P. Ogorul”. Folloving the survey the site has been identified at 45/50 m southeast to the
intersection between the Arad-Nădlac railway and the road leading to former C.A.P. Ogorul, so about 1,6
kilometers north of Pecica. The geographic coordinates are: 46º11'24.87''N, 21º03'17.22''E.
Egon Dörner's excavation (1967, 1968)
In 1967 was excavated section S1, orientated north-south, placed at 2 m east of the brickyard's pit,
with the following dimensions: 10x1,30 m. Subsequently were excavated three squares, parallel to S1, on the
west side. Square A (2,20 x 2,20 m) was excavated to fully uncovered Cx2 pit. Square B has the following
dimensions: 2,50 x 1,80 m and Square C, 2,60x1,80 m. In the next year, 1968, was excavated section S2,
orientated south-north, it has 10 m length and 1 m width; the southern end has been extended by 5 m. S2 was
placed 10 m north of the topographic mark, located on the top of the hill. In documentation is not specified
were S1 was located, but the photos taken in 1967 shows that this section is located on the east side of the
brickyard.
Site stratigraphy is: between 0 – 0,25 m is placed the modern humus; between – 0,25 – 0,50 m
(called stratum I) is placed a black-gray colored archaeological stratum which belongs to IIIrd century A.D.;
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between – 0,50 – 1,45 m (called stratum II) is placed an intense black colored archaeological stratum which
belongs to Middle Bronze Age; the last level consists in a yellow soil and represents the archaeological
sterile.
Although the vast majority of artifacts from the examined site could no longer be found, it has been
established the existence of three chronological sequences. The first sequence belongs to Aeneolithic, toarte
pastilate/Hunyadihalom sequence. This layer is not reflected in the drawing of E. Dörner; most likely the
Aeneolithic layer was destroyed by the Bronze Age settlement, or E. Dörner did not properly recorded the
Aeneolithic layer.
From the stratigraphical point of view the first layer belongs to Middle Bronze Age. Because there
are few Middle Bronze Age pottery fragments discovered at Pecica „Cărămidăria C.A.P. Ogorul” the cultural
framing is questionable, but one can easily see that the prevailing elements are Mureş Culture. Another
argument in this regard is that the site is only 6,7 kilometers northeast of Pecica “ŞanŃul Mare” tell. Based on
artifacts discovered in the nineteenth century and recent surveys can be argued that the second layer (the
upper layer) belongs to IIIrd century A.D.
Toarte pastilate/Hunyadihalom sequence
The pottery fragment illustrated at pl. IX/1a-c probably belongs to a rectangular vessel with four
rectangular legs. Rectangular vessels with rectangular legs were found in Romania at “Peştera HoŃilor” II
layer, Cheile Turzii, Pecica “ŞanŃul Mare” inferior layer or in Serbia at Prigrevica, Rospi Ćuprija. Other
rectangular vessels without legs were found at BistreŃu, Pecica “ŞanŃul Mare” inferior layer or Româneşti.
Among the vessels mentioned above neither have rectangular legs. For the shape of the legs it can be
remembered a single analogy in the inferior layer of Pecica “ŞanŃul Mare”, but the vessel is much smaller
than the one found in our site. The second shape determined at Pecica „Cărămidăria C.A.P. Ogorul” is a
short-necked, rotund belly with handles vessel (pl. IX/3). For this vessel types we can find perfect analogies
at Băile Herculane “Peştera HoŃilor” levels II and III, Cheile Turzii or Pecica “ŞanŃul Mare” inferior layer.
One of the potsherds (pl. IX/2a-c) is decorated with a finger impressed rib, disposed vertical. This
ornament is rare, but can be found at Cheile Turzii or Româneşti. Another decoration is represented at pl.
IX/1a, c, a finger impression, disposed on the foot edge. We did not found analogies for this ornament, but
the technique is the same as at some handles found at Pecica “ŞanŃul Mare”, Cheile Turzii, Valea Anilor
“Malul Înalt” or a konb foud at Tiszafüred.
After these discoveries cited above one can determine that the potsherds in question belong to toarte
pastilate/Hunyadihalom sequence, a middle eneolithic manifestation. On the lower Mureş Valley this
sequence is represented by two sites, Pecica “ŞanŃul Mare” and Pecica “Cărămidăria C.A.P. Ogorul”.
Middle Bronze Age
For the cultural and chronological framing I will list a series of analogies (in nearby settlements) for
the pottery fragments discovered. The vessel with everted rim, tight neck and large body (pl. XI/2-3) has the
best analogies in Mureş culture at Klárafalva “Hajdova” or Pecica “ŞanŃul Mare” levels VII, V and in Vatya
culture at Baks “Homokbánya”. The noggin illustrated at pl. XI/1 has approximate analogies at Klárafalva
“Hajdova” and Pecica “ŞanŃul Mare” levels IV, I, but here all the noggins are decorated unlike Pecica
“Cărămidăria C.A.P. Ogorul” and Klárafalva “Hajdova”. The closest analogies of the cup illustrated at pl.
XI/7 can be found at Pecica “ŞanŃul Mare” levels II, III, but without decoration. Different types of footrings
(pl. XII/4-11) are spread in different cultural areas. These footrings are known in Mureş culture (Pecica
“ŞanŃul Mare” level III and Klárafalva “Hajdova”), Corneşti-Crvenka group (Socodor “Căvăjdia” and Ciuta
“Cornu Dealului”), Vatina culture (Moldova Veche “Ostrov”), Otomani (Vărşand “Movila dintre vii”) or
Vatya culture (Baks “Homokbánya”).
One of the most wide-spread Mureş culture decoration type are horizontal tight channellings
combinet with vertical ones. This ornament can be found at Pecica “ŞanŃul Mare” levels V, III and
Klárafalva “Hajdova”. Spiraloid motif (pl. XI/6) is specific to Gyulavarsánd or Otomani culture. The nearest
Otomani settlement is at Vărşand “Movila dintre vii”, but similar ornaments can be found in upper levels of
Socodor “Căvăjdia”. The fragment decorated with large channellings (pl. XII/3) is specific for different
cultures. Broom stroke ornement (pl. XII/2) has its analogies in a series of Corneşti-Crvenka group (Aradul
Nou “BufniŃ”, Cicir “Spinul lui Stanca”, Socodor or Sântana), Mureş culture (Klárafalva “Hajdova”, Pecica
“ŞanŃul Mare”), Vatya (Baks “Homokbánya”) and Otomani (Vărşand “Movila dintre vii”).
The analogies of various types of forms and decoration mentioned above reveal several influences,
among them the most numerous elements are Mureş culture. Over time a number of researchers have
established for this area the existence of different cultural areas. In this respect I. Ordentlich, C. Kacsó and T.
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Bader have considered Mureş River as southern border of Otomani culture. I. Bóna also considered Mureş as
a southern border but for Gyulavarsánd culture. T. Soroceanu considered Mureş river valley, downstream
Aluniş, as a area that belongs to Mureş culture. In 1999 Fl. Gogâltan argues that Crişul Alb represents a
border between Otomani culture and Corneşti-Crvenka group, and norther Banat (high Mureş plain) belongs
to Corneşti-Crvenka group.
As we can se archaeological literature is full of polemics on the so called cultural borders. In my
opinion cultural broders are a distorted vision of historical reality. In this respect I will mention that in the
middle Corneşti-Crvenka areal, Mureş river valley, can be found two of the most important Mureş sites
(Pecica “ŞanŃul Mare” and Arad “Sub Complexul Muzeal Arad”). Another example to demonstrate my point
of view is that on the Timiş river valley and at to the south, Corneşti-Crvenka sites are interposed by a series
of Balta Sărată sites.
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TREI PIESE DE FACTURĂ CELTICĂ DIN COLECŢIILE MUZEULUI NAŢIONAL
BRUKENTHAL MUZEUL DE ISTORIE CASA ALTEMBERGER.
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Muzeul Naţional Brukenthal
Dorin BARBU
dorin.barbu@brukenthalmuseum.ro
Muzeul Naţional Brukenthal
Keywords: La Tène, Celts, spear head, sword, ceramic pot
Abstract: The present study is analyzing three Celtic items from the Altemberger House -History Museum
collections. The artifacts were (re)discovered during the remodeling process conducted in the museum.
These are a spear head, a sword kept in its scabbard and a ceramic pot. The analysis revealed that all the
artifacts are dated in La Tène B2 period and could be part of a funerary complex excavated in the village of
Laslea, Sibiu county.
Despre prezenţa celţilor în Transilvania nu
există izvoare literare care să o consemneze,
sursele arheologice fiind singurele care atestă
existenţa acestora în spaţiul menţionat. Datele
arheologice sunt cele confirmă prezenţa celţilor în
Podişul Transilvaniei încă din ultima treime a
secolului al IV-lea î. Chr., perioadă din care se
datează o serie de artefacte celtice descoperite în
complexe funerare, dar şi piese izolate, cea mai
importantă staţiune cercetată fiind cea de la Pişcolt,
din judeţul Satu Mare (aici a fost cercetată o
necropolă ce cuprinde morminte eşalonate
cronologic pe toată perioada de ocupaţie celtică a
zonei).
Primele comunităţi celtice au pătruns aici în
jurul anului 335 a. Chr., cu ocazia expansiunii lui
Alexandru cel Mare la Dunăre, venind dinspre
Golful Ionic; este vorba despre grupuri din tribul
celţilor senoni, aşezaţi la începutul secolului al IVlea în Peninsula Italică, în zona Anconei. Însă,
colonizarea masivă a Podişului Transilvaniei şi a
Câmpiei Tisei a avut loc la începutul celui de al
doilea sfert al secolului al III-lea î. Chr., în
contextul invaziilor celtice din Balcani, rămânând
în Transilvania până la sfârşitul perioadei La Tène
C1, în jurul anului 175 î. Chr., moment în care se
observă dispariţia bruscă a aşezărilor şi a
necropolelor celtice. Această dispariţie se
datorează unor fapte istorice ce au influenţat
evoluţia ulterioară a spaţiului locuit de daci şi de
geţi1.
1

Piesele ce fac subiectul acestui studiu au fost
(re)descoperite în colecţiile Muzeului Naţional
Brukenthal, Muzeul de Istorie Casa Altemberger,
mai precis în depozitele acestuia, în luna aprilie a
anului 2010, odată cu reorganizarea unui depozit;
ele sunt următoarele: un vârf de lance, o spadă
păstrată în teacă şi un vas ceramic.
Vârf de lance, A 10939:
Vârful de lance este din fier, având forma unei
frunze de salcie. Este prevăzut cu o nervură
mediană puternic accentuată. Tubul de înmănuşare
se subţiază treptat spre bază.
Dimensiunile vârfului
de lance sunt
următoarele:
lungimea totală a piesei
lungimea lamei
lăţimea maximă a lamei
lăţimea lamei în zona vârfului
grosimea lamei cu nervură
lungimea manşonului de fixare
diametrul maxim al manşonului de
fixare
diametrul mic al manşonului de
fixare

39,8 cm.
32 cm.
5,2 cm.
0,5 cm.
0,6 cm.
7,8 cm.
1,8 cm.
1 cm.

Piesa a fost restaurată în urmă cu aproximativ
35 de ani, prin curăţare până la miezul metalic
(indicii: culoarea metalului şi aspectul franjurat al
marginilor obiectului). Aceasta s-a realizat,
probabil, cu acid ortofosforic iar pasivizarea prin
fosfatare.

Rustoiu 2004, pp. 42-43.
83

Brukenthal. Acta Musei, V. 1, 2010
Gheorghe Vasile Natea, Dorin Barbu

Dimensiunile piesei sunt următoarele:

Stare de conservare: piesa prezenta un strat
subţire, discontinuu, de produşi de coroziune ai
fierului.
Restaurare: curăţare mecanică, degresare cu
solvenţi organici, pasivizare cu Fertan, iar după 48
ore, peliculizare, în două straturi, cu Paraloid B72,
7% în Toluen.
Vârfurile de lance sunt întâlnite destul de des în
lumea celtică, iar piese de acest tip au făcut parte şi
din inventarul unor morminte. Ca analogii pentru
piesa noastră menţionăm cele două piese provenite
din necropola II de la Aiud, jud. Alba2, dar şi
piesele de la Şona, din acelaşi judeţ, unde sunt
cunoscute trei astfel de piese, deşi publicate sunt
numai două3. Piesele ce provin din necropola II de
la Aiud sunt încadrate cronologic de către Vl. Zirra
în La Tène-ul mijlociu4.

lungimea totală a piesei
lungime teacă
lăţime maximă teacă
lăţime teacă în zona vârfului
grosime teacă
lungimea limbii de înmănuşare
lăţimea limbii de înmănuşare
grosimea limbii de înmănuşare
lungimea ataşului
lăţimea ataşului
lungimea buterolei

67,5
cm.
66,2
cm.
4,6 cm.
0,7 cm.
0,9 cm.
1,3 cm.
1,2 cm.
0,8 cm.
5,7 cm.
1,1 cm.
13,2
cm.

lăţimea buterolei în zona
proeminenţelor superioare
2,8 cm.
lăţimea buterolei în zona
proeminenţelor inferioare
2,1 cm.
diametrul
proeminenţelor
0,8 cm.
superioare
diametrul
proeminenţelor
1,2/0,6
inferioare
cm.

Spadă în teacă, A 10941:
Spada este din fier şi se păstrează într-o stare de
conservare bună, împreună cu teaca, de care este
sudată; îi lipseşte mânerul, ce a fost rupt,
presupunem noi, în momentul descoperirii. Din
ceea ce se păstrează putem observa că are o formă
patrulateră şi se subţiază treptat spre extremitatea
superioară. În urma radiografiilor s-a putut observa
că are vârful ascuţit.
Teaca, realizată şi ea din fier, are nervură
mediană; în partea superioară se păstrează două
monturi circulare, prevăzute cu câte cinci cleme
fiecare, patru pe margini şi una în centru, de care
au fost prinse, probabil, pietre semipreţioase, ce
ornamentau partea superioară. Cele două
ornamente sunt unite între ele printr-o nervură
circulară cu nodozităţi, care înconjoară teaca,
oprindu-se pe revers, unde se află ataşul tecii, de
care se agăţa lanţul spadei. Sub cele două monturi
se află un ornament realizat prin incizare, dar care
s-a păstrat foarte prost. Ornamentul reprezintă doi
dragoni afrontaţi. Ataşul este din lamă de fier,
rotunjită la capete; este îndoit la mijloc şi prins cu
două nituri de teacă, câte unul de fiecare capăt. În
partea inferioară a tecii, spre vârf, se află buterola,
terminată în unghi ascuţit şi având pe ambele părţi
câte două proeminenţe, cele superioare circulare
(la rândul lor, acestea au alte două proeminenţe,
plasate în partea superioară, pe suprafaţa tecii), iar
cele inferioare, de formă ovală, plasate spre vârf,
pe marginea tecii, acolo unde buterola se lărgeşte
şi apoi se îngustează din nou, formând unghiul
ascuţit.

Piesa a fost îndoită intenţionat în zona
inferioară, la aproximativ douăzeci de centimetri
faţă de vârf, dar îndreptată în urma restaurării din
anii ’70; datorită acestui fapt, teaca este spartă în
acea zonă.
Piesa a fost restaurată în aceeaşi perioadă cu
vârful de lance, dar printr-o altă metodă: curăţare
mecanică urmată de parafinare - parafina îi astupa
toate fisurile şi îi completa lipsurile.
Stare de conservare: piesa se afla într-o stare
stabilă, fără atac activ, dar parafina astupa toate
detaliile existente pe teacă.
Investigaţii: piesa a fost radiografiată folosind
diferite intensităţi şi timpi de expunere (70 KV/ 80
ms; 70 KV/ 64 ms; 60 KV/ 64 ms; 60 KV/ 50 ms.),
cu filme X-ray Retina. De asemenea, a fost
analizată substanţa albă de pe cele două ornamente
superioare ale tecii, rezultând un carbonat.
Restaurare: curăţare mecanică cu instrumentar
de mână (scalpel, spatule, periuţe din sârmă de fier
montate pe micromotor), urmată de o sablare fină
cu perle de sticlă. A fost degresată repetat cu
solvenţi organici şi pasivizată cu Fertan (prin
pensulare şi injectare prin găurile tecii), iar după
48 ore, s-a peliculizat, în două straturi, cu Paraloid
B72, 7% în Toluen. Buterola tecii au fost grafitată
în Aracetal B40L, iar fisurile au fost consolidate
prin puncte de răşină epoxidică Devcon.
Analogii pentru piesa prezentată în rândurile de
mai sus întâlnim pe o arie geografică foarte întinsă,
având ca limite Insulele Britanice pe de o parte şi

2

Crişan 1974, pp. 83-84, pl. IV/4-5.
Ferencz 2007, p. 123, pl. XCII/1-2.
4
Zirra 1971, p. 183.
3
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zona intracarpatică a României pe de altă parte5.
Însă, cele mai apropiate analogii ale piesei noastre
le avem în Transilvania - este vorba despre piesa
provenită din necropola I de la Aiud, datată
cronologic în La Tène B2; tipologic aceasta este
încadrată în tipul 4, varianta 3 6, fiind prezentată
prima oară de către M. Roska7. O piesă
asemănătoare – prin ornament, realizat în etapa a
doua, ataş şi buterolă - este ceea descoperită la
Pişcolt în mormântul 40 şi datată în La Tène B2b 8.
În fine, în colecţiile Muzeului Naţional Brukenthal
- Muzeul de Istorie Casa Altemberger, se mai
păstrează o spadă cu teacă, provenită din Ardeal;
aceasta are vârful rupt şi este datată cronologic în
La Tène II9.
Din punct de vedere tipologic şi cronologic,
decorurile cu dragoni afrontaţi se întâlnesc în
Transilvania din La Tène-ul timpuriu (B), până în
La Tène-ul mijlociu (C), acoperind trei etape cu
mai multe sub-etape10.
Spadele sunt printre cele mai semnificative
arme, din punct de vedere simbolic, pentru elitele
războinice din lumea celtică. Distrugerea lor
rituală, prin îndoirea intenţionată în momentul
depunerii în morminte, este privită de cercetători
din două puncte de vedere diferite. Unii consideră
că sunt îndoite din cauze practice – obiectele
respective ar fi fost prea mari şi nu ar fi încăput în
gropile unor morminte de incineraţie, cu diametrul
mai mic decât lungimea lor. Dar o privire asupra
complexelor funerare de incineraţie ne arată că
acestea erau ovale şi aveau un diametru destul de
mare pentru ca spada să încapă în interiorul lor fără
a fi îndoită. Apoi, îndoirea pieselor a fost aplicată
şi în cazul unor morminte de inhumaţie unde
întotdeauna gropile erau mai mari decât obiectul în
sine; prin urmare, îndoirea spadelor este un ritual
funerar ce trebuie privit din altă perspectivă, una
simbolică – cea a faptului că spada era considerată
drept o prelungire a braţului războinicului în luptă
şi deci, însoţitoare a acestuia pe câmpul de luptă.
Ea era percepută ca având un „suflet” propriu. De
aceea, uneori, spada, care este investită cu puteri
magice, era distrusă ritual prin îndoire, astfel fiind
„ucis” spiritul ei, odată cu cel ce a folosit-o. Dar
sunt şi spade ce au fost transmise urmaşilor,

împreună cu puterile lor magice şi simbolice11; un
astfel de exemplu este spada din mormântul cu
numărul 40 din cadrul necropolei de la Pişcolt,
aflată în proprietatea a trei războinici, succesiv,
fiecare moştenind de la celălalt puterile spirituale12.
O evoluţie a spadelor celtice o face Henri
Hubert, care consideră că spadele derivă din
ultimul tip de pumnal hallstattian, cu o lungime de
40-50 cm., teaca acestuia terminându-se cu o bilă
sau cu o semilună. Odată cu trecerea timpului
pumnalul se alungeşte (60-65 cm), devenind spadă.
În La Tène II spadele ajung să aibă o lungime de
aproximativ 80 cm., iar coarnele semilunii se
împreunează, pe toată lungimea, cu marginile tecii.
Cu trecerea timpului spadele se lungesc şi mai
mult, bareta nu mai este decorată, devenind o
armătură fără decor, iar vârful primeşte o formă
rotunjită, diferită de cea ascuţită, de până atunci13.
Vas ceramic, A 10940:
Vasul are o formă bitronconică, întâlnită des în
lumea celtică; are gura largă, buza evazată, muchia
îngroşată şi profilul rotunjit. Corpul este puternic
bombat, iar fundul se termină cu un inel în relief.
Este ornamentat pe gât cu două linii paralele în
relief.
Dimensiunile şi tehnica de confecţionare a
vasului:
diametru gură
diametru maxim
diametru fund
înălţime totală
Categorie
Degresant
culoare exterioară
culoare interioară
Netezire
mod de prelucrare
Arderea

21,8 cm.
27,5 cm.
11,5 cm.
26 cm.
Fină
nisip fin şi mică
cenuşiu cu flecuri
cenuşi gălbui
cenuşiu cu flecuri
cenuşi gălbui
Lustruit
roată rapidă
bună reductantă

Vasul prezentat mai sus se încadrează tipologic
în tipul K9, conform tipologiei făcute de către I.
Németi14. Analogii găsim în vasul de la Aiud, ce
provine din necropola I15, precum şi în vasele de la
Blandiana16. După părerea lui I. Németi acest tip
de vas apare pe parcursul sub fazei B2 a La Tène -

5

Ferencz 2007, p. 125.
Crişan 1974, pp. 74-76, 87, pl. I/1, fig. 1. Clasificarea
tipologică este făcută după tipurile stabilite de către U.
Osterhaus.
7
Roska 1942, p. 190, fig. 228/1a, 1b, 1c, 1d, 5.
8
Rustoiu 2008, pp. 93-94, fig. 44-45.
9
Pârvan 1982, p. 287, fig. 336.
10
Ferencz 2007, p. 125.
6

11

Rustoiu 2008, p. 91.
Ibidem, p. 94.
13
Hubert 1983, pp. 74-75.
14
Németi 1988, p. 104.
15
Crişan 1974, p. 78, pl. I/7, fig. 2.
16
Ferencz 2007, p. 93, pl. XXIII/3-4.
12
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ului, continuând să existe şi în La Tène-ul
mijlociu17.
Datorită faptului că toate cele trei piese
prezentate mai sus se datează din punct de vedere
cronologic în La Tène B2, putând ajunge până în
La Tène-ul mijlociu şi că au fost restaurate în
aceeaşi perioadă, deşi cu metode diferite (anii ’70),
putem presupune că pot proveni dintr-un complex
funerar descoperit în localitatea Laslea din judeţul
Sibiu.
Un argument al acestei afirmaţii îl constituie
faptul că în hotarul acestei aşezări s-a descoperit
inventarul unui mormânt celtic, în anul 1971.
Acesta a fost dezvelit cu ocazia unor lucrări de
excavare în punctul Spätzer Nach, numele dat de
localnici terasei din cariera de nisip situată în lunca
Târnavei Mari. Inventarul mormântului a fost adus
în Muzeul Naţional Brukenthal de către Iuliu Paul
şi se compunea dintr-o spadă cu mânerul rupt, cu
teaca şi lama păstrate bine, un vârf de lance şi trei
vase, dintre care unul întreg şi două întregibile18.

Aceleaşi informaţii sunt publicate recent cu
precizarea că informaţia nu se poate verifica
datorită faptului că piesele nu au fost găsite în
depozitul muzeului printre piesele inventariate, dar
că acestea ar putea exista printre piesele
neinventariate, ceea ce le face greu de identificat 19.
Datorită acestor informaţii şi faptului că din
descrierea pieselor ne putem da seama că piesele
seamănă extrem de mult cu piesele prezentate de
noi mai sus şi a faptului că obiectele
(re)descoperite de noi în depozit nu au fost
inventariate la momentul în care au fost
(re)descoperite, suntem de părere că acestea
alcătuiesc inventarul mormântului de războinic de
la Laslea

17

Németi 1988, p. 107.
Informaţie Iuliu Paul, din Repertoriul arheologic al
judeţului Sibiu – ms; Luca et alii, 2003, p. 112.
18

19
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Georgescu - Rotar, 2003, p. 15-16.
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FAUNAL REMAINS FROM LA TÈNE LEVELS AT RACOŞ - PIATRA DETUNATĂ/
“DURDUIA“(COUNTY BRAŞOV)
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getasusi@yahoo.com
Institute of Archeology „V. Pârvan” Bucharest
Keywords: Piatra Detunată, nivel dacic, specii domestice, mamifere vânate, vârste de tăiere
Abstract: În articolul de faţă ne propunem prezentarea rezultatelor analizei oaselor de animale recoltate din
nivelul ultim de locuire de la Racoş-Piatra Detunată, care încetează la cucerirea romană. Eşantionul
faunistic prezentat include materialele prelevate în campaniile 1995, 1997-98, 2003-2004. Concret, s-au
analizat 695 oase, provenite din activităţile de consum ale locuitorilor, e vorba de resturi de la vită, porc,
oaie, capră, cal, mistreţ, cerb şi căprior. Conform estimărilor, se pare că alimentaţia celor din fortificaţie
era axată pe consumul cărnii de porc şi într-o măsură mai mica pe cea de vită, ovine şi caprine. Vânătoarea
se practica ocazional. O atenţie deosebită s-a acordat studiului faunei din locuinţa 2003-2004, aceasta fiind
incendiată la momentul cuceririi fortificaţiei (în timpul ultimului război daco-roman) s-a păstrat in situ
întregul inventar, inclusiv părţi din carcasele animalelor depozitate acolo pentru consum.
„Piatra Detunată”/„Durduia”/ is the name of a
promontory 560 m heigh, located on the left bank
of River Olt, in its gorge sector from Perşani
Mountains (low altitude mountains in SE
Transylvania), on the inner side of the Curvature
Carpathian)1. The hill was sporadically inhabited
in Neolithic, Bronze Age, Hallstatt and Latène2.
One of the most powerful Dacian fortresses of
Transylvania in the Iron Age was elevated at
Piatra Detunată; the fortification on the hill Piatra
Detunată (Durduia) belongs to the last Dacian
level, destroyed by fire in the event that shortly
preceded the Dacia transformation into Roman
province3. On whether the defense function of the
site, the authors of archaeological research show
that „the fortress on Piatra Detunată can called
the military center of the area where soldiers were
garrisoned permanently”, there existing ”a
military elite, namely the commanders”4.
So far have been analyzed and published about
1000 faunal remains of levels from the Bronze
Age (Wietenberg culture) and Hallstatt5. In the
following we present the analysis of a faunal
sample from the last level (dated between the mid
century I BC-106 AD6), destroyed by the Roman
conquest. As excavations continued in the
settlement, the assemblage included just the

remainders collected in 1995, 1997-98, 2003-2004’
campaigns. So 695 bones were analyzed, they
derived from consumption activities, we talk about
leftovers from cattle, pig, sheep, goat, horse, boar
and deer; on the whole were identified remains
from domestic mammals at a rate of 92.5% and
7.5% from wild ones (Table 1). A total of 298
fragments (42.8%) were collected from three
complexes (dwellings) and the rest from many
contexts, generic named „layer”. One refers at a
ditch located between the two defense waves and
the filling of a "wall", located on the crest of the
inner wave7.
Distribution of taxa in different contexts (Fig. 1)
shows the maximum quota of bones of large
species, like cattle, horse and deer in ditch and their
small percentage in complexes. Accordingly, cattle
sum 25.9% in the ditch, and just 6.5% in dwellings,
horse 1.7% in complexes and 5.1% in the ditch;
bones of red deer were found mainly in the ditch,
totaling 2.13% to 0, 51% in lodgings. Instead, small
sized-animals (sheep/goats, pigs) have higher
weights in dwellings, e.g. pig- 21.3% and caprinae13.6%; they account for 11.3% and 5.1% in the
ditch filling. The distribution of skeletal elements of
identified taxa in different contexts reveals sharing
that differs from taxon to taxon. On cattle, were
identified elements from all parts of skeleton in the
ditch; however increased proportions have the
specimens from hind limbs. Beef was frequently
used in the soldiers supplying from the fortress.

1

Detailed description of the environments and location
in Costea et alii 2006, pp. 307-310.
2
Costea 2004, p. 52.
3
Costea et alii 2006, p 299.
4
Costea et alii 2008, p. 161.
5
El Susi 2009, pp. 227-243.
6
Costea et alii 2006, pp. 295-296.
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Some isolated teeth or small parts of the head
skeleton were lost in the lodgings (except that
behind the wall), just so it would explain their
presence in that context. In contrast, the
augmented share of vertebrae in the dwelling/
2003-2004 is normal, there was preserved a part
of column (Fig. 2). All about cattle, to add that,
the identified elements „cover” in a reduced
proportion the skeletons of the fourteen
individuals hypothetical presumed. More than half
of them were recognized on the layer bones; of
course partial analysis of the fauna of the site can
be an issue, archaeological excavations being in
progress; because of the placement of the
fortification on a hill, many wastes have been
thrown „on ravine” and such not reached the
archaeological deposit. Not to mention that, many
bones were damaged, either of the fire which
destroyed many archaeological materials or
because of the soil acidity and humidity, so
increased the proportion of unidentified ones.
Figure 3 shows the distribution of pig bones in
different contexts. A high rate of axial elements
almost everywhere is noted, also of the jaw inside
complex 2/1995 and a significant proportion of
proximal limb parts „ham”, mainly in the bounds
of dwellings. The scattering resembles, somewhat
to that of cattle, with a better representation of the
forelimbs. In case of small ruminants (Fig. 4),
elements of all anatomical regions were identified,
confirming that there were brought complete
animals/ carcasses or were slaughtered and cut
into fortification area; more weight increased
distal extremity limb (tarsus, metapodii,
phalanges, those that usually are discarded after
animal cutting) and cranial elements accumulated
in the house 2/1995 8, several vertebrae were
harvested the house behind the wall, it seems, the
carcass was complete when there was the fire
occurred. On the horse (Fig. 5), bones from all
body parts are present in the ditch, including those
of importance in consumption, as proximal parts
of the limbs; moreover, there is a majority of the
jaw elements and distal extremities (metapodii,
phalanxes) in the ditch, they are missing in the
house/ 2003-2004, with a weak representation in
the other two complexes is noted. So equine
specimens were slaughtered and discarded for use
in the fortress perimeter or nearby. As for boar
and red deer, their bones' distribution (Fig. 6)
indicates transport of complete animals and their
cutting into the site perimeter. Two left ulne and a

fragmented femur, discarded probably in the
fortress ditch originate in two dogs.
On interspecifice proportions or frequency of
different taxa may be stated that: in terms of
number of bones (NISP), cattle and pig have
relatively equal percentages, 35.5%, followed by
caprinae 20%, horse 6.9%, wild boar and red deer
with 4.4% to 2.7%. As minimum number of
individuals (MNI), relationships and proportions
change between taxa, so pig overcomes with 27.3%,
followed by cattle with 21.2%. Small ruminants
maintained at a frequency closed to that on
fragments, as well as horses. Wild boar and red deer
frequencies grow at 9.1% and 7.6%. Share dog, roe
deer and wolf are insignificant. If one assigns the
value „1” to sample bones that make up the skeleton
of sheep, as well as to the large body parts of pigs,
cattle, one get some „correction” of taxa
frequencies. Otherwise, as the frequency in Table 1,
the pig and sheep remains are over-represented. In
Table 1 it is noted with „NISP 1”, the column
containing recalculated frequencies of taxa9. Thus,
there are some changes in the cattle share, which
slightly increases to 36.3% (up 4%), the pig falls to
27.8% (decrease by 4.8%) and the caprinae less
varies, at 1.5% (Fig. 7).
Of the three complexes, that labeled as
dwelling/2003-2004 is individualized. This was
partially excavated in 2002, being located behind
the defense wall. According to research authors „the
complex was most likely the living quarters of
soldiers from the guard of the fortress”10. The
complex is very important from several points of
view, for the first time has obtained precise
information on the „furniture” of a Dacian inside; it
also provides valuable information on the end of
Piatra Detunată Dacian fortress. It happened with
violence by fire, at the Roman conquest. At that
time the housing wall, fell entirely to the inside,
engaging the entire mobile inventory (mainly
vessels), located on shelves. The inventory has
fallen over the body of a small ruminant 11 (based on
bones collected, subsequently identified as a sheep),
part of the food supplies of the besieged: „the
skeleton of a sheep or a goat fallen over and next to
the fireplace... the wall collapsed, when the whole
complex was on fire... on the top of the inventory
(over 100 items, mostly pottery) there is a layer of
burnt clay (10-30cm thickness)”12 . Consequences of
this, the bones were burnt, damaged, making it
9

25 bones from sheep=1; 55 bones from pig=5; 7 cattle
bones=1
10
Costea et alii 2008, p. 154.
11
According to information of excavation authors, when
uncovered the complex.
12
Costea et alii 2008, p. 154.

8

In this case, the small number of bones has generated
such a distribution.
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difficult to identify and assign to taxa. The
dwelling, certainly belonged to a higher military
rank, a helmet captured from a Roman chief, was
found inside13. 165 bones were harvested of which
eight undetermined; the bones came from at least,
eight individuals: one cow, one sheep, one goat
and five pigs. In that store, were preserved parts
and/or even one/ two whole carcasses from
mammals used in consumption, as, sheep, goat
and pig. From red deer was identified a portion of
the jaw joint, but I think it has nothing to do with
the complex filling, it may come from elsewhere.
To add that, because of the bad preservation of
bones could not observed any traces of cutting.
Most of the articulated elements of a ram skeleton
were identified, by burning and then
fragmentation some of them were destroyed,
increasing the „undetermined” class. Only a
mandible part without teeth and some walls of
horns were assigned to cephalic skeleton. Age
evaluation was therefore, only on the stages of
suture of long bones. It appears that, the specimen
does not reached the age of 18-30 months, as
evidenced by the presence of a metacarpal not
distal epiphysed, but the recent suture of two
proximal phalanxes II (it is around 12-18
months)14, place the animal slaughtering moment,
somewhere around 12-18 months (in springsummer). In fig. 8 are given the parts present/
absent in that skeleton. From a goat were
identified disparate elements, namely a
fragmented frontal with horns (unfortunately
damaged, no measurable), a distal humerus, a
portion of acetabulum, metacarpals (the right
without distal part); a size of 67.75 cm was
estimated according to a complete metacarpal
(GL- 117 mm), an increased value for that epoch;
the individual is older than 2 years, according to
distal fusing of the bone. The above specimens do
not seem articulated; it may be possible that
several other bones have been destroyed. From a
cow have retained elements that might suggest
part from the rear left limb, column and the front
right limb (Fig. 9). Certainly, parts of these
regions to be stored as “meat reserve”. The animal
was between 2.5-3.5/ 4 years, according to
indications provided by suture of long bones. The
increased metric data (for Dacian period) of a tibia
(Bd/ Dd = 67/49 mm) and talus (GLl/GLm/ Bd =
67/63/46.5 mm) suggest their origin in a male.
Perhaps the age of 2.5-3.5 / 4 years was
appropriate to bulls’ slaughter, for meat. Pig is the
taxon with the greatest number of estimated

individuals, five ones. On dentition, at least two
individuals were identified, one of 14-16 months
(M3 visible in crypt, M2 wear stage- 7, cf Grant
1982) and another one of 16-18 months (M3 early
eruption). Long bones have provided evidence for
at least four individuals (Table 4), given four left
talii. According to stages of bone suture the
specimens have been killed in 12 months, about 2
years, over 3.5 years and one between 18-36
months. It can be assumed that, there were parts of
five animals in the store, when burning: one
individual almost entirely (Fig. 10, the parties
present is blackened15) was killed about 16-18
months, as shown by a mandible part with M3 in
early eruption, fitting to a distal humerus with
visible suture. From another carcass, elements of
the fore and hind limbs - „hams” were identified; it
was killed about 24 (24-30) months (distal tibias
just fused). Elements of the proximal parts of hind
limb was retained from a third exemplar, killed
below 12 months (the main bones of the pelvis not
fused); a fourth animal is suggested by fragments of
the left shoulder blade, right epiphysed ulna
indicating an adult animal (over 3-3.5 years), and
finally a fifth individual, killed about 14-16 months
(M3 in crypt). Perhaps a right radius, a right femur
and a left talus to belong. For the first three
skeletons, bones appear in anatomical connection.
In the other two skeletons, identified fragments do
not suggest connections; perhaps, occupants of the
dwelling have used the carcasses, keeping in the
soil, a mass of elements, apparently discontinuous.
One of the individuals has a size of 61.3 cm,
probably a sub-adult specimen, another is 66.7 cm
and it may be still an immature body, another has a
size of 74.8 cm. It is a value that might characterize
an adult, the other talii are unmeasured. However,
being burned they were corroded and hard to pair.
The other two complexes have provided samples,
whose elements have not allowed the detection of
anatomical connections.
Meat weight estimating for dwelling / 20032004
If the five pigs were entire, it estimated16 a meat
quantity of about 256 kg (the cutting efficiency of
80%). Since a single animal appears completely,
and the rest only parties, one could estimate around
100 kg (or lesser). For sheep, a quantity of 12.5
kilograms meat (yield 50%), and for goat about 16
kg were found. Unfortunately, no goat carcass
seems to be complete. For cattle, would be
estimated a hypothetical value of 175 kg/carcass,
but in this case, there wasn’t more than one quarter

13

15

14

Costea et alii 2008, p. 154-156.
Zeder 2002, pp. 107.

16
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Drawings after Blaise 2009, p. 483, fig. 352.
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of one animal, about 40-45 kg, at the moment of
dwelling destruction. Theoretically, the complete
eight individuals (five pigs, two caprinae, and
cattle) should be provided about 459.5 kilograms,
but at the time of fire, the warehouse will
contained less than half meat weight. Estimations
are entirely theoretical; fig. 11 shows the shares of
the three taxa in terms of meat weight, number of
specimens and individuals. As expected, pig is
prevalent regardless of assessment method.
Dwelling 2/1995 provided 57 remains, of
which 47 are from domestic mammals. It is about
17 bones of cattle coming from at least two
individuals (immature body), one killed up to 22.5 years and another around 2.5-3/ 3.5 years.
Pigs are quoted with 23 bones, belonging to at
least four individuals; according mandibles
fragments, at least three individuals were
estimated: one slaughtered at 14-16 months (M3
in crypt, M2 erosion 7), another around 18-20
months (M3 erupted ½) and a third at 2-2.5 years
(M3 - wear stage 7). A fourth specimen was killed
in 12 months (a pair of coxes of the main bones
not fused, Table 5). Four fragments belong to a
ram, 22-24 months old (stage D3, cf Payne)17.
From horse were identified a fragment of the
proximal metatarsus (Mt III), paired with Mt. II
and a tarsal bone. A piece of the right mandible
joint and a portion of distal femur derive from an
immature boar.
Outside the fort, on the small hill, a building,
named dwelling/2004 with long sides over 10 m
and was excavated. In the highest part of hill, a
small room was excavated, very likely to
represent the tower itself, the larger enclosure
being designed to annexes or living spaces for
those that ensured a permanent guard 18. From this
context was determined a sample of 76 bones of
which 27 (35.5%) indeterminate; they come from
at least 11 individuals, namely, two pigs, cattle,
sheep, pigs and one red deer, wolf and goat. The
most part of bones originate in small ruminants,
concrete 4 bones from a goat 18-30 months old or
over, cf a tibia, distal epiphysed; 14 bones
originate from two adult rams. For an exemplar,
the slaughter estimate was done, by correlating
data provided by the wear stage of an M3 (stage f,
according to Grant, 1982) with a proximal femur,
in early fusing, stage J (proximal suture placed
between 30-48 months19 . Specimen was probably
killed, somewhere around 3 years. In the latter
case, is about a male, from which a metatarsus

and a radius, with lengths of 149 and 171 mm were
determined. They estimated two values of 67.6 and
68.7 cm withers height. Since the pieces come from
the same individual (same depth) was calculated an
overall average of 68.1 cm. This high value, for the
Dacian period, was assigned to a male killed after
2.5-4 years. From pigs were identified 9 remainders
derived from an animal slaughtered under a year
(innominate elements unfused) and another one
around 2-3 years (distal femur not yet fused, but in
size as an adult exemplar). The 7 bones of cattle led
to a minimum number of two individuals,
assessments made solely on the suture stages of
long bones: an animal slaughtered up to 2-3 years
and another at 3.5-4 years. From the horse were
determined 7 bones suggesting at least 2 individuals
(2 vertebra axis). The wild species are represented
by wild boar, red deer and wolf; in case of boar six
bones come from two specimens. The first is about
6-8 years, the assignment being made on the basis
of an upper tusk with a coefficient of 0.96 (diameter
at the base /wear face Scatter-diagram of cattle
measurements diameter). Another one not attained
the age of 3 years (femur distal unfused). To a stag
of 2-2.5 years old belongs a distal metatarsus
recently epiphysed. A distal humerus with Bd / Dd
= 34/27 mm, is probably from an adult wolf.
Slaughter profiles
For cattle, on teeth was estimated a percent of
30%, killed between 2-3 years, about 20% up to 3.5
years and 50% over. Based on epiphysing stages, a
share of 25% between 0.5-2 years, 16.7% between
2-3 years, 25% around 3-3.5 years and 33.3% over
that limit was registered. Combining the two
methods (Fig. 12), it is estimated that only 7% was
killed in the first year of life, the rate doubled in the
second year; we have a maximum share of 43%
between 2-3, 5 years, and then the rate decreases at
35.8%. It is a management-oriented, on the one
hand to obtain beef (slaughtered large percentage up
to 3.5 years); on the other hand, is seeking the
preservation of a significant percentage of animals
used for traction force or source of dairy products.
On sheep kill-off patterns, based on dentition have
identified five individuals, of which three were
killed to 2 years (Table 6, Fig. 13/ a), one between
3-4 years (i.e. 3-3.5 years) and another between 4-6
years. Data from the fusion stages of long bones
suggest that a single exemplar have passed 30-48
months, the other five were killed within these
limits. Overall it seems that killing is concentrated
on the group 1-2 years (meat slaughter type B20)
which implies, many killings of animals (especially

17

Greenfield - Arnold 2007, p. 11, tab. 6.
Florea et alii 2004.
19
Zeder 2009, p. 117, Fig. 33.
18

20
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Tipia Ormenişului23, Mereşti24, and Covasna25 . In
this regard we offer scatter-diagrams of metatarsus
and talus in the sites listed above (Fig. 14).
According to evaluations, Piatra Detunată values
are placed to the upper limit; an explanation would
be the higher quota of males. Overall, the data
indicate small sized individuals, gracile, as the
height at the withers confirmed. The GL-193 mm of
a metatarsus collected from the ditch estimated a
withers height of 105.6 cm (Matolcsi). Diaphysis
being incomplete could not estimate the slenderness
index, so difficult to determine sex, especially since
the sexual dimorphism seems poorly expressed on
metapodii. Diaphysis be incomplete could not
estimate the slenderness index, difficult to
determine sex, especially since the sexual
dimorphism seems poorly expressed on metapodii.
Height at withers of 107.3-114.5 (N-11, M-112. 2
cm) at Tipia Ormenişului, 123 cm at Mereşti and
105; 117.2 cm at Covasna26 were supposed. Bones
of castrated were not found in the mentioned sites,
it reminds the possibility of such an exemplar to
Mereşti. However the use of cattle to transport may
be assumed by the older age at which they were
kept (as registered slaughter profiles) and by the
existence of thickened phalanxes, one piece
identified in our material (Fig. 15). Regarding the
size of swine at Piatra Detunată, values of 63.2-82.9
(n-5, M-71.6 cm) were calculated for pig and 104106 cm for boars. A value of 88.7 cm may suggest
either a sow boar or a hybrid individual. Compared
with values from this site, those from Tipia
Ormenişului put forward a variation of 62.5-86.4
(n-19, average- 71.5 cm)27. Similar variation limits
were established on material from Covasna, 69-79
(n-8, M-72.6) and Mereşti, 63-76.5 (n-7, M-70
cm)28. At Mereşti was recorded a value of 102.6 cm
for wild boar. So in all four cases are noted
increased data of pig waist, upper limits are difficult
to demarcate from those of the boar. Graphical
representation of the four cases (Fig. 16) highlights
the bimodal distribution, less Tipia Ormenişului.
Given increased number of cases at Tipia
Ormenişului, the values indicate more clearly
female and male specimens from domestic or crossbred/ female boar. In the other sites, the pig values
focus on a peak of the curve; another peak

males), reached the age of optimal weight for
slaughter. Lack of animals under one year or the
decreased representation of other groups at
slaughter is biased by the small sample. Based
goat bones were identified at least four exemplars,
all being killed over 12-18 months. Report sheep/
goat with a value of 8/ 4 (2/ 1) suggests a
significant rate of goats in small ruminant stocks,
their growth suitable on rough terrain in the
mountainous areas. For pigs according dentition, a
minimum of nine animals appreciated, of which
approximately 66.7% was sacrificed between 1-2
years, 22.2% between 2-3 years and 11.1% to 3.5
years. Stages of suture allowed the assessment of
14 animals, of which 74% (Fig. 13/ b) were killed
by two years, 14% up to 3.5 years and 14.4%
above this limit. Obviously the exploitation was
focused on meat (2/3 of the stock killed in subadult stage), the rest of animals kept in
reproductive purposes. On horse, the 39 pieces are
from a minimum of seven specimens, one
identified in the house 2/1995 and another outside
the fortification, the other five are estimated on
material taken from the ditch. Overall it seems
that, from seven presumed individuals, one was
under 3.5 years, two between 4-5 years and the
rest over this limit. Two specimens were
slaughtered at an advanced stage, 15-20 years, is
about two male. A state of impasse will be
determined consumption of meat from old
animals.
Referring to age of slaughter of hunted
mammals one appreciates that: on the basis of 25
fragments were found at least three mature boars
and three sub-adults. Basically boar hunting was
done, regardless of age, including some older
specimens with a less tender meat. Related to
hunting of red deer, from five presumed21
individuals, one is juvenile (shoulder blade distal
unfused), the rest will be reached or exceeded an
adult stage. Except for a recently distal fused
metatarsus (one animal of 26-29 months22), all
other long bones have closed sutures for some
time. The remaining of roe deer over 12 months in
age was collected from the ditch.
Metric data of identified taxa
For cattle, the few measurements fall within
the data range of Dacian epoch, with direct
reference to sites from S-E Transylvania namely:

23

El Susi 2006, pp. 265-295.
Bindea 2008, pp. 105-107.
25
Idem, pp. 107-112.
26
Idem, p. 137, tab. 35.
27
Values were estimated according to the new
coefficients of M. Teichert, 1990, apud Udrescu, 1999.
28
In the last two cases the values were recalculated
according to the new index size, values of Bindea 2008,
p.161.
24

21

It may be only four individuals, if left jaw apophyses
from home 2/ 1995 can be paired with another one
located in dwelling/ 2003-2004, given their
contemporaneity. However, there is an over
representation of the red deer as MNI.
22
Reitz - Wing 2008, p. 72, Tab. 3, 5.
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concentrates the boar data; at Covasna, the second
peak would probably concentrate the values of
higher exemplars (hybrids or wild sows).
On sheep, noting the existence of horned
female, bearing small horns of goat type; the male
horns were damaged by fire, not providing too
much information. The value of report male/
female = 3/ 1, cf. remains of horns suggests the
preservation of females for by-products and
culling of rams for meat. Withers heights of
59.15, 67.64 and 68.74 cm were estimated using a
metacarpus of 121 mm, a metatarsus of 149 mm
and a radius of 171 mm. The last two values
originate from a same exemplar by 68.1 cm.
Values of 62.37 cm and 65.77 cm waists were
estimated on talii. Overall the values integrate
those from Tipia Ormenişului, Covasna and
Mereşti29 (Fig. 17). The histogram of data from
mentioned sites shows a bimodal curve with a
peak focusing females’ values (58-60 cm) and
another, those of males (by 66-68 cm). Sexual
dimorphism seems well expressed by the length of
metapodii. For goats, a withers height of 67.75 cm
was estimated at Piatra Detunată, values of 60.95
cm and 65.14 cm registering at Mereşti30. Overall,
metric data of goats place within the middle or
upper range of sheep variation, as trying to
suggest the scatter diagrams of distal humerus and
distal metacarpal (Fig. 18). About horses even less
data exist. One metacarpal with GL/Ll lg. 228/218
mm, collected from the ditch, allows an
estimation of the withers height of 139.73 cm
(Kieswalter) with a corresponding slenderness
index of 14.91. This value corresponds with the
lower limit of the semi-gracil class. For horses of
that time, we are dealing with a relatively tall
individual, horse riding, he belonged to a military.

A phalanx I with GL of 83.5 mm, with a
slenderness index of 37.7 originating in the same
animal (Fig. 19), was harvested from the same
context. Clear that, the estimated size, places at the
upper limit of values calculated for south-east
Transylvanian settlements. At Tipia Ormenişului a
value of 133.33 cm was found31 and at Covasna one
of 136.85 cm32 . About dogs and roe deer, there may
be no available information about conformation and
size. If deer, the few sizing suggest male specimens,
some even fall within the variation of cattle, the
case of a distal humerus with Bd 69 mm,
representing a robust male.
According to estimates, it appears that pork
consumption was used to a great extent and the
lesser beef and the mutton. Perhaps richly wooded
surroundings allowed the maintenance of high pig
herds around the site. Most Dacian settlements of
Transylvania, show increased frequency of pigs on
diet. In most part of cases it ranks the first among
domesticates, followed by cattle/or small
ruminants33. Hunting probably, accidentally
practiced, the meat of the game was not a constant
component in the diet. Occasionally horse meat was
eaten, probably in the difficult moments of
existence of the settlement, also the flesh of mature
individuals, less tender, ex. beef, wild boar, red
deer.
It will be used and dairy (especially from goat),
but considering the nature of the site (one military),
the focus is on killing animals for meat mainly. So
we can speak of management but rather of
slaughtering animals for their meat. Although in
this paper, the data presented are partial, many of
them will change as the site research progresses and
new samples will enrich the existent materials.

31

El Susi 2006, p. 271.
Bindea 2008, p. 168.
33
See references of listed sites.

29

32

Bindea 2008, p. 151.
30
Ibidem.
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Dwelling
Taxa
2/1995
Bos taurus
17
Sus
domesticus
23
Ovis/Capra
4
Equus
caballus
3
Canis
familiaris
Domestics
47
Sus s. ferrus
2
Cervus
elaphus
1
Capreolus c.
Canis lupus
Wilds
3
Determined
50
Undetermined
7
Total sample
57

Dwelling /
2003-2004
13

Dwelling
/2004
7

88
55

Layer
146

Nr.fragm.
(NISP)
183

%NISP
32.5

% NISP 1

36.3

9
18

64
36

184
113

32.6
20

27.8
18.5

7

29

39

6.9

8.1

156

41
6

3
278
17

3
522
25

0.5
92.5
4.4

0.6
91.3
5.2

1

1

12
1

1
157
8
165

1
8
49
27
76

15
1
1
42
564
131
695

2.7
0.2
0.2
7.5
100

3.1
0.2
0.2
8.7
100

30
308
89
397

Table 1: Frecvenţele speciilor în nivelele de epocă dacica de la Racoş-Piatra Detunată/Taxa distribution in
dacian levels at Racoş-Piatra Detunată (as NISP)

Taxa
Bos taurus
Sus
domesticus
Ovis/Capra
Equus
caballus
Canis
familiaris
Domestics
Sus s. ferrus
Cervus
elaphus
Capreolus
c.
Canis lupus
Wilds

Dwelling
2/1995
2
4
1

Dwellin
g /20032004
1
5
2

1

Dwelling/200
4
2

Laye
r
9

MNI
14

%MN
I
21.2

2
3

7
6

18
12

27.3
18.2

2

4

7

10.6

8
1

8

9
2

2
28
3

2
53
6

3
80.3
9.1

1

1

1

2

5

7.6

1
1

1
4

1
1
13

1.5
1.5
19.7

2

6

Table 2: Frecvenţele speciilor în nivelele de epocă dacica de la Racoş-Piatra Detunată/Taxa distribution in
dacian levels at Racoş-Piatra Detunată (as MNI)
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pig
D

Skeletal
element

w.
2/19
95
(1)

skull
mandible+
teeth
scapula
humerus
radius
ulna
carpals
metacarpal
pelvis
femur
tibia

cattle

sheep/goat

Dw
.
/20032004
(2)

D
w./20
04
(3)

L
ayer
(4)

1

6

1

4

2

3
1

4
1
0

1

2

3

4

1

4

1

7

1

1
2
4
2

1
1
2
2

3
1
3
2

1
1
3

6
2
1
2

1
2

3
1

1
6

2
2

3
4
5
7
4

3
3
2

1
3
7
6

1

1
1

7
8
2
3

1

3
4
6
2

3
1
2

1
2

tarsals
metatarsal
mp.

11
3
2

6

2

phalanges

1

2

2
1

0
2
9
6
1
1
7
4
7
6
1

1
1

1
1
1
2

1
2

2
3
1
3
4

6

1
1

7

1
1

2

vertebrae

22

1

1

3

2
2

1

4

3

6

9

1

5

1

4

2
ribs
total

2
2
3

4

5

88

9

1
6
4

2
1
7

1
1

1

3

7

2
1

5

46

4

5

8

3
6

Table 3: Distribuţia elementelor scheletice ale speciilor la Piatra Detunată, în diverse contexte/ Skeletal
elements distribution of taxa in different contexts at Piatra Detunată
Element
Scapula
Humerus
Radius
Ulna
Metacarpal
Pelvis
Femur
Tibia
Metatarsal
Metapodials
Calcaneus
Talus
Other tarsal
Phalanges
Total

Left
3(1<12
months)
1~1218
1~1242
2<42

Right

Left/Right

NISP

MNI

1>12

2

6

3

1>12-18

2

4

1

3~12-42
1<42; 1>42

1

5
4
1
3

3
3
1
2

6

3

4
3
2
1
7
3
2
51

2
1
1
1
4
1
1
4

1<24-27
1<12
3<3642

1<12;1>12

1<42

3<36-42
2<42
(1~24)

4

1<24-30
2

16

1~24
18

1
3<24-27
2<24-27
1
3
1
17

Table 4: Distribuţia elementelor porcinelor în locuinţa/2003-2004/ Pig element distribution inside Dwelling
2003-2004
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Table 5: Distribuţia elementelor porcinelor în locuinţa 2/1995/ Pig element distribution inside Dwelling
2/1995
Ovis aries
Dwelling
/2003-2004
Dwelling/2004
1/ M3-g
36-40

Dwelling
2/1995
1/M3-c*
**
22-24

Dentition

Aging (months)
Bone fusion

1 < 30-48 m

Total MNI

1

Dentition

Dwelling 2/1996
0

Bone fusion
Total NMI
*Grant 1982, **Payne 1987

0

1/ 18-24
m
1
Capra hircus
Dwelling
/2003-2004
0
1> 18-30 m
1

Layer
2/M3-c, d
22-24
1/M3-k
4-6
years

1/ 36-40
1> 30-48 m
2

1/ 12-18 m
1>18-24 m
4

Dwelling/2004
0
1>12 m
1

Layer
0
2>18-30 m
2

Table 6: Aprecierea vârstelor pe dentiţie şi suturi la ovine şi caprine/Aging in sheep and goat
Measurements

Coarne/Horn
cores

Maxila

Mandibula

GD
base
58
30,5

SD
base
51,5
18,5

Taxon
Bos taurus
Ovis/Female

Atlas

BFcr
49
50,5
73,5

Taxon
Sus s. dom.
Sus s. dom.
Equus

M1-M3 LM3
25
26,5
27
27,5
32
45,5
47,5
18

Taxon
Bos taurus
Bos taurus
Bos taurus
Bos taurus
Sus s. dom.
Sus s. ferr.
Ovis/capra

Pelvis

LA
23
27,5
27,5
25,5

Taxon
Sus s. dom.
Sus s. dom.
Ovis
Capreolus

Mt. III

GL
89

Taxon
Sus s. ferr.

M1-M3 M3
81
32
36
32
35,5
30
31
33
64
29
43,5
46
20,5

Taxon
Bos taurus
Bos taurus
Bos taurus
Bos taurus
Sus s. dom.
Sus s. dom.
Sus s. dom.
Sus s. dom.
Sus s. ferr.
Sus s. ferr.
Ovis/capra

Calcaneus

GL
132

Taxon
Bos taurus

Dd
44
49
22,5
29,5
35
37
21

Taxon
Bos taurus
Bos taurus
Sus s. dom.
Sus s. dom.
Sus s. ferr.
Sus s. ferr.
Ovis/capra

Tibia
Bd
61
67
27
34
40
43
28
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22

Ovis/capra

26

Scapula

Ld
21,5
22
21
19

SLC
35
33
32
29
27,5

GLP
27,5
31
27,5
28

Taxon
Sus s. dom.
Sus s. dom.
Sus s. dom.
Sus s. dom.
Ovis

Humerus

BT
84,5

Bd

Dd
85
63,5

30,5
27,5

39
34,5
38,5
31,5
32,5
31
28,5

27

Taxon
Bos taurus
Bos taurus
Sus s. dom.
Sus s. dom.
Sus s. dom.
Capra
Capra
Capra
Ovis
Ovis
Ovis
Cervus
Canis lupus

Bp

Dp

Bd

69
88

34,5
41,5

27,5

26
69
34
Radius

BFp
60,5
63
77,5

39
27
29
28
25,5
21
22

75
28,5

29
29
Metacarpus

GL

117

121

26
28,5
29,5
38,5
31
32

18
19
20,5
26
16,5
14,5

Bp
48
49
63

Dp
30,5
31,5
38,5
35
35,5

19,5

Ovis/capra

Taxon
Bos taurus
Bos taurus
Bos taurus
Bos taurus
Sus s. dom.
Sus s. dom.
Sus s. dom.
Sus s. dom.
Sus s. ferr.
Ovis
Ovis

SD

Bd

Dd

14

60
24,5

31,5
30,5
16,5
19

21,5

16

27,5

16,5

22,5

15,5

14

24
24
21

16
14,5
14,5

18
34,5

34

48

37,5

23
228/218 51

105

Taxon
Bos taurus
Bos taurus
Bos taurus
Bos taurus
Bos taurus
Bos taurus
Bos taurus
Capra
Capra
Capra
Capra
Ovis
Capra
Ovis
Equus
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Talus

Metatarsus

GLl
57,5
61
63
64
67
67,5
67,8
68,5

GLm
51,5
57
58
60
63
59
61,5
63

34
36
38
40,5
45
57
57,5
58
33,5
27,5
27,5
29

31,5
33,5
35
36,5
41
49
48,5
51
30
26,5
26
28,5

GL
193

Bp

Bd
36,5
40
39
40
46,5
44
43
44,5
42,5
21
20,5

48

32

Bd
57,5

Dd
32

52
56
24

29
33
30,5
17

58

31,5

Taxon
Bos taurus
Bos taurus
Bos taurus
Bos taurus
Bos taurus
Ovis
Ovis
Cervus

Taxon
Bos taurus
Bos taurus
Bos taurus
Bos taurus
Bos taurus
Bos taurus
Bos taurus
Bos taurus
Bos taurus
Sus s. dom.
Sus s. dom.
Sus s. dom.
Sus s. dom.
Sus s. dom.
Sus s. ferr.
Sus s. ferr.
Sus s. ferr.
Capra
Ovis/capra
Ovis/capra
Ovis/capra

22
25
33
34
36,5
22
17,5
18
19
Dp

48,8

149

Equus
caballus
Ph I

Ph II

22,5
23,5

22
22,5

GL
83,5

BFp
49

Bp
51

Dp
36,5

Sd
31,5

Bd
40

GL
44
44
41

BFp
44,5
45,5

Bp
53
53

Dp
30,5

Sd

Bd

44

49,5

Element
Radius
Ulna
Pelvis

Left
1<42
1<42
1<12

Femur

1<36

Cervus

Right
1<42
1<42
1<12
1<36;
1<24

Left/Right

1
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NISP
2
2
3

MNI
1
1
1

3

2
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Tibia
Metatarsal
Phalanges
Total

1<42
2<24-27
1~24
8

1<24

5

2

107

2
2
1
15

1
2
1
2
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Figure 2

Figure 3
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O BRĂŢARĂ CU MONEDE MAGHIARE REVOLUŢIONARE EMISE ÎN 1849 DIN VECHEA
COLECŢIE NUMISMATICĂ A MUZEULUI NAŢIONAL BRUKENTHAL
ŞI SEMNIFICAŢIA EI CULTURAL-ISTORICĂ

Alexandru Gh. SONOC
alexandru.sonoc@brukenthalmuseum.ro
Muzeul Naţional Brukenthal Sibiu
Keywords: bracelet, jewelry with coins, traditional costume, Hungarian Revolution, 1848-1849
Abstract: Due to some peculiarities of the execution of the closure system and the links, the bracelet with
coins from the numismatic collection of the Brukenthal National Museum in Sibiu cannot be considered as a
piece of jewelry that is specific for a traditional folk costume. The jewelry items with coins represent an
Oriental influence on the prosperous peasantry, whose costumes has become a model for both poor
population (who replaced these ornaments by cheaper pieces made of common metal) and political elite in
the late 19th century and the first half of the 20th century; in the epoch the traditional folk costume has
become a source of inspiration for the "national costume". The way in which the Hungarian imperial mint
and the six Hungarian revolutionary coins were mounted indicates that the bracelet (which is likely to have
belonged to a person of Hungarian origins) represents a souvenir from the time of the Hungarian Revolution
and Civil War of 1848-1849. It was acquired for the collection of the Brukenthal Museum in 1879, perhaps
on the occasion of the 30th commemoration of the bloody events, as a document of the recent history of
Transylvania, respectively of the Sibiu region.
dintre monede (piesa de 10 crăiţari, emisă în 1842)
este montată prin lipire într-un cilindru de metal cu
grosimea maximă de 5 mm, în care au fost
practicate 18 incizii, rezultând astfel 17 zimţi.
Brăţara, care cântăreşte 22,02 g, are o lungimea
totală de 17,4 cm, iar lăţimea ei maximă este de 2,3
cm. Sistemul de închidere al brăţării este deosebit
de sigur şi de interesant: el se bazează pe principiul
arcului cu plăci metalice, rezultat din îndoirea sub
un unghi ascuţit a unei plăci de argint, pe care este
lipită o mică limbă triunghiulară, tot din argint.
Prin comprimarea arcului cu plăci, el poate fi
introdus în scobitura amintitului cilindru zimţat în
care este montată piesa de 10 crăiţari, după care,
prin detentă, mica limbă de metal lipită de una din
plăci nu mai permite ieşirea din scobitură, care se
poate produce doar printr-o nouă comprimare a
arcului, urmată imediat de o uşoară tracţiune de
capătul brăţării de care acesta este prins (fig. 3-4).
Acest sistem este mai sigur decât cel tradiţional, cu
cârlig şi verigă, întâlnit la marea majoritate a
podoabelor cu monedă etnografice şi chiar decât
sistemul modern cu carabină, mai dificil de
confecţionat şi faţă de care poate avea uneori

1. Descrierea piesei.
În colecţiile Muzeului Naţional Brukenthal,
printre alte podoabe confecţionate din monede,
dintre care până acum a mai fost publicată doar o
centură cu monede romane imperiale1, se păstrează
şi o brăţară (nr. inv. T 227 = 1032), lucrată din 7
monede din argint maghiare din sec. XIX (dintre
care una emisă de împăratul Ferdinand I al Austriei
(1835-1848), în calitatea sa de rege al Ungariei şi 6
emise de autorităţile revoluţionare maghiare),
legate una de alta prin intermediul a câte două
verigi decorate cu câte un cap emisferic (şi a căror
formă aminteşte, la proporţii reduse, de aceea a
unui nasture din metal cu buclă, cum sunt cele de
pe vestoanele sau mantalele militare), care trec prin
micile toarte lipite pe flanul monetar (fig. 1-2).
Monedele sunt bine păstrate, cu detaliile imaginilor
monetare destul de bine vizibile, mai puţin la
prima, a doua şi a treia dintre cele două piese de 6
crăiţari (numărând cu începere de la piesa de 10
crăiţari), fie ca urmare a uzurii funcţionale inegale
a brăţării, fie a circulaţiei lor2. Doar cea mai mare
1

Dudău 2008.
După criteriile de apreciere a calităţii monedelor în
funcţie de uzură şi de vizibilitatea detaliilor, valabile pe
piaţa numismatică internaţională (Bruce - Michael 2006,
p. XVII; Zagreba - Kagljan 2008, p. 8), monedele
montate în brăţară pot fi considerate ca fiind foarte
frumoase (very fine / sehr schön / très très beau /
2

bellissimo / оченьхорошая / 1+), iar cele trei piese de 6
crăiţari mai uzate ca fiind frumoase (fine / schön / très
beau / molto bello / хорошая / 1).
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dezavantajul de a fi mai puţin estetic şi mai greu de
adaptat la anumite tipuri de podoabă.
Datorită inscripţiei Hermannstadt de pe vechea
etichetă ataşată podoabei (despre care, pe baza
comparaţiei
materialului
subiacent
şi
a
caracteristicilor grafologice cu etichetele unor
piese a căror intrare în colecţiile muzeului este bine
cunoscută, putem afirma cu siguranţă că datează de
la sfârşitul sec. XIX sau de la începutul sec. XX,
constatare confirmată de altfel chiar prin existenţa
unui număr vechi de inventar), se poate admite că
această piesă provine de la Sibiu. Acest lucru este
consemnat de altfel şi în vechiul registru de
inventar al Muzeului Brukenthal, unde se mai
precizează că brăţara a fost cumpărată la 29 august
1879 de la bijutierul Schwabe pentru suma de 3
florini.
Cu greu s-ar putea crede însă că această brăţară
cu monede din colecţia Muzeului Naţional
Brukenthal putea fi considerată la sfârşitul sec.
XIX sau la începutul sec. XX ca fiind o piesă
reprezentativă
pentru
iscusinţa
bijutierilor
transilvăneni (şi, mai ales, a meşterilor din oraşele
săseşti), decât dacă s-ar fi avut în vedere producţia
meşteşugărească de o calitate artistică mai scăzută,
destinată în mod curent mediului rural, în special
celui românesc.
2. Descrierea monedelor.
În brăţara de argint păstrată la Muzeul Naţional
Brukenthal din Sibiu sunt montate două tipuri de
monede:
1. Av.: Sf. Fecioară Maria încoronată, cu
sceptrul în mâna dreaptă, călcând pe semilună, cu
Pruncul Isus pe braţul stâng, ţinând globul cruciger
în mâna stângă şi binecuvântând cu mâna dreaptă,
înconjuraţi de raze. Legenda: PATRONA ·
HUNG(ariae) · 1842 – S(ancta) · MARIA ·
MATER · DEI · 10. Totul într-un cerc perlat. Rv.:
Ferdinand I, bust laureat spre dreapta. Legenda:
FERD(inandus) · I · D(ei) · G(ratia) · AUST(riae) ·
IMP(erator) · HUNG(ariae) · B(ohemiaeque) ·
REX · H(uius) · N(omine) · V · R(ex) ·
L(ombardiae) · I(llyriaeque) · A(rchidux) ·
A(ustriae). Totul într-un cerc perlat. Diametrul: 22
mm. Emisiune din anul 1842, de cca. 71 000
exemplare. Masa unei monede este 3,8900 g, titlul
aliajului fiind 0.50003. O singură monedă de acest

tip a fost montată în brăţară, anume în cilindrul
zimţat în peretele căruia a fost incizată fanta în
care pătrunde sistemul de închidere bazat pe
principiul arcului cu plăci metalice.
2. Av.: Stema Ungariei, timbrată de coroana Sf.
Ştefan. În stânga stemei, 6., iar în dreapta acesteia
K. Legenda: MAGYAR – KIRÁLYI VÁLTÓ
PENZ. Totul într-un cerc perlat. Rv.: Lipsit de
imagine. Legenda: HAT / KRAJCZÁR / 1849 / N.
B. Totul într-un cerc perlat. Diametrul: 19,1 mm.
Grosimea: 0,4 mm. Emisiune din timpul Războiul
de independenţă al Ungariei, din anul 1849, a
atelierului monetar de la Baia Mare / Nagybánya /
Neustadt (jud. Maramureş). Tiraj necunoscut.
Titlul aliajului este de 0.22004. Modelul pentru
această emisiune l-a reprezentat nu moneda
austriacă revoluţionară de 6 crăiţari (cu efigia lui
Ferdinand I pe avers), cu masa de 2,2300 g şi titlul
aliajului de 0.4280, emisă în 1848 la Viena,
Kremnitz/Körmöczbánya (Kremnica, Slovacia) şi
Alba Iulia5, ci moneda austriacă de 6 crăiţari (cu
stema imperială pe avers), cu masa de 1,1900 g şi
titlul aliajului de 0.4380, emisă în 1849 la Viena,
Kremnitz şi Alba Iulia (cu observaţia că toate
emisiunile din 1849-1852 au toate ştanţate anul
1849 şi că noi emisiuni care folosesc aceleaşi

aliajului
de
0.500.
Moneda
revoluţionară
corespunzătoare, emisă în 1848, tot de atelierul de la
Kremnica, avea aceeaşi greutate şi acelaşi titlu al
aliajului: Bruce - Michael 2006, p. 537 (KM # 431); cf.
Zagreba - Kagljan 2008, p. 43.
4
Bruce - Michael 2006, p. 537 (KM # 435); cf. Huszár
1979, p. 301, nr. cat. 2094 (unde nu este indicat titlul
aliajului, dar se precizează că se cunoaşte şi o variantă
în plumb executată la Miskolc cu o ştanţă uşor
modificată (Bleiabschlag), cu iniţialele I(ohannes) ·
G(erger)). După părerea noastră, această emisiune din
plumb ar trebui considerată mai curând ca o emisiune
mai târzie, poate neoficială, cu rol de suvenir. Gravorul
Johannes Gerger nu este menţionat în dicţionarul
biografic al medaliştilor (Forrer 1907, pp. 16-18). În
nici unul dintre cele două cataloage citate nu sunt
indicate dimensiunea şi greutatea monedei din argint,
care este însă descrisă într-un catalog ucrainean de
monede imperiale austriece (Zagreba - Kagljan 2008, p.
40), unde se afirmă că această piesă, cu diametrul de 20
mm, ar fi fost emisă de atelierul de la Viena (ceea ce,
evdident, este eronat!), că ar cântări 2,23 g, iar titlul
aliajului ar fi de 0.437.
5
Bruce - Michael 2006, p. 61sq. (KM # 2199). Moneda
este descrisă şi într-un catalog ucrainean de monede
imperiale austriece (Zagreba - Kagljan 2008, p. 40),
unde se arată că are diametrul de 20 mm şi se afirmă că
titlul aliajului ar fi de 0.437 şi că piesa ar fi fost emisă
de atelierele de la Viena, Kremnitz şi Praga.

3

Bruce - Michael 2006, p. 534 (KM # 421); cf. Huszár
1979, p. 300, nr. cat. 2085. În nici unul dintre aceste
două cataloage nu este indicată dimensiunea monedei.
Moneda este descrisă însă într-un catalog ucrainean de
monede imperiale austriece (Zagreba - Kagljan 2008, p.
43), unde se afirmă că piesa, emisă de atelierul de la
Kremnica/Körmöczbánya/Kremnitz (Slovacia), cu
diametrul de 23 mm, ar cântări 3,9 g şi ar avea titlul
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ştanţe datează din anii 1859-1870)6. Această
emisiune austriacă din anul 1849 a fost folosită
uneori şi pentru a confecţiona podoabe cu monede,
ca de pildă un pandantiv cu cutie discoidală din
raionul (околина) Livno din Bosnia, de care
atârnau, prin intermediul câte unui lănţişor, 7 astfel
de monede (dar din care se mai păstrează doar 5),
datat la sfârşitul sec. XIX şi care provine din
mediul catolic7, cum demonstrează monograma
crucigeră IHS, asemănătoare ca aspect celei
folosite de Societatea lui Isus (Societas Jesu).

la 1857, 1 crăiţar reprezenta echivalentul a 8 helleri
sau a 4 pfennigi, 60 crăiţari reprezentau
echivalentul unui florin sau gulden, iar 2 florini
reprezentau echivalentul pentru 1 species sau 1
taler convenţional9. Rezultă că valoarea argintului
(inclusiv valoarea totală a monedelor montate în
brăţară) aproape că se ridică la echivalentul unui
forint (florin) sau gulden. În sistemul monetar
austriac, de-a lungul întregii perioade 1801-1852,
moneda de 1 taler cântărea 28,0600 g, cu titlul de
0.833010. Pentru echivalarea cu aurul, trebuie ţinut
seama şi de faptul că atât în 1842, cât şi în 1848
moneda de 1 ducat cântărea 3,4900 g aur, cu titlul
de 0.986011. Chiar dacă rămâne mai greu de
estimat costul manoperei (care, la fel ca şi în cazul
altor ramuri ale producţiei meşteşugăreşti, putea
ajunge adesea la 50 % din valoarea totală a
produsului sau chiar mai mult), de aici rezultă
imediat valoarea relativ ridicată a acestei piese de
podoabă, prin însăşi valoarea sa intrinsecă,
indiferent de deprecierea monedei, ca urmare a
evenimentelor politice şi de variaţiile preţului
argintului.
3. Consideraţii cu privire la semnificaţia
cultural-istorică a brăţării cu monede din
colecţia Muzeului Naţional Brukenthal.
Ţinând seama de perioada în care această
podoabă credem că a putut intra în colecţia
muzeului, deci nu la o vreme foarte îndelungată de
la confecţionarea ei, este firească întrebarea cu
privire la raţiunea colecţionării ei, deoarece ea nu
prezintă o valoare artistică deosebită, nici nu este
reprezentativă pentru portul săsesc şi nici măcar nu
este o piesă obişnuită în portul vreuneia dintre
comunităţile de diferite origini etnice care locuiesc
sau locuiau în acea vreme în sudul Transilvaniei
sau, în general, pe fostul teritoriu al Pământului
Crăiesc pe care au fost colonizaţi saşii ori cel puţin,
în fostul comitat Sibiu. Mai mult, sistemul de

De aici se desprind două concluzii:
a. Datarea monedelor indică astfel un terminus
post quem pentru datarea brăţării: cândva după
1849.
b. Confecţionarea brăţării a necesitat o masă
destul de mare de argint, în comparaţie cu masa
monedelor care au fost montate în ea. Prin urmare,
presupunând (datorită bunei asemănări de culoare
şi luciu) că titlul aliajului brăţării ar fi acelaşi cu
acela al monedei imperiale de 10 crăiţari (sau
oricum foarte apropiat de acesta) şi luând în
considerare această monedă ca unitate de calcul,
atunci întreaga masă de metal preţios întrebuinţată
pentru confecţionarea acestei podoabe (incluzând
atât masa monedelor topite, cât şi a celor montate
în brăţară) ar corespunde la 5,660 monede de acest
tip, respectiv unei valori totale de cca. 57 crăiţari.
Până la reforma sistemului monetar maghiar din
1857, 2 polture reprezentau 3 crăiţari (şi, prin
urmare, moneda de 6 crăiţari corespundea la 4
polture!), 60 de crăiţari echivalau cu un forint sau
un gulden şi 2 forinţi reprezentau un taler
convenţional 8. În sistemul monetar austriac de până
6

Bruce - Michael 2006, p. 62 (KM # 2200). Moneda
este descrisă şi într-un catalog ucrainean de monede
imperiale austriece (Zagreba - Kagljan 2008, p. 40),
unde se afirmă că diametrul ei ar fi de 19,5 mm, că ea
cântăreşte 1,9 g, că titlul aliajului este 0.437 şi că
atelierele care au emis-o ar fi cele de la Viena, Kremnitz
şi Praga. O monedă de acest tip a fost descoperită şi la
Sibiu, cu prilejul săpăturilor arheologice întreprinse în
anul 2003 în Piaţa Mare, nr. 16 (Dudău 2007a, p. 226,
nr. 111).
7
Vasilić - Bukanović 2007, pp. 44 şi 85, nr. cat. 96, fig.
37. Obiectul pare a fi fost folosit mai curând ca talisman
decât ca relicvar.
8
Bruce - Michael 2006, p. 534. Titlul aliajului
monedelor austriece de ½ de taler şi de 1 taler, emise
înainte de 1848, era de 0.8330 (Bruce - Michael 2006, p.
535; cf. Zagreba - Kagljan 2008, pp. 50-52 şi 56-58).
Acest titlu al aliajului este valabil în această perioadă şi
pentru monedele echivalente emise pentru Regatul
Ungariei (Zagreba - Kagljan 2008, pp. 53 şi 59sq.) şi
pentru ducatul de Mantua (Zagreba - Kagljan 2008, p.

48), dar şi pentru cele de ½ soldo şi 1 soldo emis pentru
regatul Lombardiei şi Veneţiei (Zagreba - Kagljan 2008,
pp. 54sq. şi 60sq.).
9
Bruce - Michael 2006, p. 59.
10
Bruce - Michael 2006, pp. 66-68 (KM # 2158-2165 şi
KM # 2238-2242)
11
Bruce - Michael 2006, p. 536 (KM # 419, KM # 425şi
KM # 433). În Imperiul austriac, este masa şi titlul
aliajului tuturor emisiunilor de 1 ducat din perioada
1811-1859 (Zagreba - Kagljan 2008, pp. 80-82) şi apoi
pentru cele de 1 ducat din perioada 1860-1914 (Zagreba
- Kagljan 2008, p. 83sq.), dar şi a monedelor de 1 ducat
emise de Republica Austria în 1951, cu ştanţa din 1915
(Zagreba - Kagljan 2008, p. 84). Aceste date sunt
valabile şi pentru toate monedele 1 ducat emise pentru
Regatul Ungariei din perioada 1830-1881 (Zagreba Kagljan 2008, p. 85).
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închidere al brăţării, montura monedei cu efigia lui
Ferdinand I şi decorul emisferic al verigilor care
asigură podoabei un grad mai mare de flexibilitate,
indică faptul că a fost lucrată de un bijutier mai
iscusit decât aceia care au realizat marea majoritate
a podoabelor etnografice cu monede cunoscute în
aproape toate zonele etnofolclorice din România,
la reprezentanţi ai diferitelor comunităţi etnice (în
special români, sârbi, croaţi, tătari, turci şi ţigani).
În Bosnia, la sfârşitul sec. XIX şi în prima jumătate
a sec. XX, podoabele cu monede sunt întâlnite tot
într-un mediu etno-religios variat, atât la creştini
(catolici şi ortodocşi), cât şi la musulmani12 , dar
uneori nivelul lor artistic depăşeşte cu mult
posibilităţile meşterilor care au confecţionat
podoabele cu monedă specifice portului popular
tradiţional românesc şi poate fi comparat mai
curând cu realizările bijutierilor medievali din
Europa Centrală şi de Sud-Est sau ale celor din
Orientul Apropiat şi Mijlociu.
Podoabele cu monede, la care ne-am referit şi
cu un alt prilej13, sunt cunoscute încă din
Antichitate14, inclusiv în societatea romană
provincială. Din castrul roman de la Bumbeşti (jud.
Gorj) provin 3 denari romani republicani dataţi
între anii 91-83 î.e.n., care se pare că au fost
montaţi într-o brăţară15. În sec. III, o salbă
confecţionată din monede sau medalii montate în
rame din metal pare a fi reprezentată la Palmyra,
pe stela funerară cu inscripţie palmyreană a unei
femei 16, ceea ce ar putea indica faptul că în Orient

astfel de podoabe erau deja cunoscute în acea
vreme. În stepele nord-pontice, folosirea
monedelor ca podoabe este atestată şi în Evul
Mediu timpuriu, încă din sec. VII-X, la purtătorii
culturii Saltovo – Majak, specifică chazarilor şi
altor populaţii, de diferite origini (alani,
protobulgari etc.), aflate sub dominaţia acestora17.
Deşi podoabele cu monede (uneori chiar din
monede romane, precum un fragment de centură de
la Muzeul Judeţean Vâlcea18 şi amintita centură din
colecţia Muzeului Naţional Brukenthal din Sibiu19)
sunt frecvente, dar nu general răspândite, nici la
toate clasele sociale şi nici în toate regiunile
României20, aşa cum s-a afirmat (uneori, chiar cu
intenţia expresă, motivată politic, de a sublinia
unitatea portului popular românesc)21 , ele sunt
extrem de rare în inventarele funerare medievale şi
moderne, ceea ce, la fel ca şi consemnarea lor în
foile de zestre22, oferirea lor ca dar de nuntă23,
transmiterea lor din generaţie în generaţie24 sau
metalul din care este confecţionată, cât şi de imaginile
reprezentate pe monede.
17
Baran - Kozlovskij 1991, p. 236.
18
Purece 2005c; Purece 2006. La fel, la diferite
populaţii nomade şi seminomade din Africa de Nord se
întâlnesc podoabe cu monede din aur emise în diferite
ţări din Asia, Europa şi America (Lips 1960, pp. 104 şi
299sq.), ieşite din circulaţie, dar preţuite datorită valorii
lor intrinseci.
19
Dudău 2008.
20
Pernicek 1967; Moraru 1970, p. 444; Pavel 1975, p.
220sq.; Pernicek - Lungescu 1975, p. 573; Ropot 1975,
p. 233; Herlo 1977, p. 449; Secoşan 1977, p. 105, fig.
22, 24, 25 şi 32; Pernicek 1978, p. 516; Bărbuţă 1979, p.
665, fig. 1; Schuller 1979, p. 10, nr. cat. 42; Ghergariu
1980, pp. 817 şi 821; Goia 1981, pp. 756 şi 758; Herlo
1981, p. 364, fig. 1; Herlo 1982, pp. 502sq. şi 505-510,
fig. 4-6 şi 8; Secoşan 1981, fig. 13; Secoşan 1982-1983,
fig. 26; Rusu 1994, p. 551; Ligor - Dogheru 1987, p.
260sq.
21
Pernicek 1967, p. 457.
22
Pernicek 1981, p. 426.
23
Pernicek 1978, p. 520.
24
Exceptând situaţia jefuirii individuale, neorganizate, a
populaţiei aflate sub regimul ocupaţiei militare de către
militarii diferitelor armate, podoabele cu monede au fost
rechiziţionate, în sec. XX, în timpul ocupaţiei militare
din 1916-1918 şi, în unele regiuni, în timpul celui de-al
doilea război mondial, în cursul căruia au fost confiscate
şi de la romii deportaţi de autorităţile române în
Transnistria, iar mai târziu şi de la familiile ţăranilor
arestaţi pentru activităţi anticomuniste (inclusiv pentru
cele legate de colectivizarea agriculturii) şi din nou de la
romi, în legătură cu regimul juridic al metalelor şi
pietrelor preţioase. Funcţia de rezervă familială de metal
preţios a podoabelor cu monede a fost constatată şi de
către etnografii români (Rusu 1994, p. 551), chiar dacă,

12

Vasilić - Bukanović 2007.
Sonoc 2007, pp. 85-91.
14
Dudău 2008, p. 61.
15
Dudău 2006a, pp. 37 şi 101sq.
16
Cunliffe 1994, p. 264. Nu vom discuta despre
monedele montate în medalioane, cunoscute şi în
România la sfârşitul sec. III sau începutul sec. IV, la
Dierna (Sonoc 2007, p. 85sq.; cf. Noll 1984, p. 442sq.;
Benea - Şchiopu 1974, pp. 115-117). Monedele
perforate se întâlnesc relativ frecvent în numeroase
colecţii numismatisce. Perforarea monedelor, atestată în
diferite epoci istorice şi medii culturale, poate avea şi
alte explicaţii decât folosirea lor ca pandantive sau
accesorii de costum (ca nasturi sau ca aplice
decorative), printre care, de pildă, legarea lor de degetul
defunctului, ca "obol al lui Charon" sau ţintuirea lor de
pragul uşii sau în alt loc, ca talisman. Bineînţeles,
monedele care nu au fost perforate deasupra capului
efigiei monetare, nu pot fi considerate ca pandantive,
ceea ce nu exclude însă ca şi unele monede găurite în
acest mod să fi fost tratate astfel doar în scopuri magice,
nu neapărat pentru a face din ele pandantive. De altfel,
chiar pandantivele confecţionate din monede au o
funcţie magică, legată atât de moneda în sine şi de
13
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monede cu podoabe întregi29. Deşi există şi tezaure
cu monede din metal comun, în astfel de tezaure
sunt extrem de rare podoabele cu monede din
metal comun (argintate30 sau nu31), pentru că ele
erau folosite doar de către elementele mai sărace
sau, ulterior, în locul podoabelor cu monede din
metal preţios confiscate de către autorităţi, căci,
aşa cum au şi remarcat etnografii32, dar cum reiese
şi din lipsa lor în inventarele funerare, podoabele
cu monede din argint sau chiar din aur erau purtate,
iniţial, de elementele înstărite şi nu de
reprezentanţii elitei politice. Oamenilor mai săraci
le erau accesibile doar podoabele din mărgele33, iar
podoabele cu monede din metal preţios erau
înlocuite prin podoabe din metal comun34 (uneori
argintate35) şi uneori chiar din discuri din metal36.
La sfârşitul sec. XIX şi până la mijlocul sec. XX,
salbele cu bani devin, astfel, expresia stratificării
socio-economice a ţărănimii37. Deşi, în general, se
consideră că, indiferent de tipul lor, podoabele cu
monede exprimă accentuarea diferenţierii sociale,
dar că ele au fost adoptate cu timpul şi de către alte
categorii sociale38, care au imitat exemplul
ţărănimii înstărite, încât o atitudine spontană a

confiscarea lor de către autorităţi în diferite
perioade de criză din sec. XX25 (ceea ce a şi
determinat renunţarea la purtarea lor, fenomen ale
cărui cauze etnografii nu le amintesc, dar pe care lau remarcat26), arată că funcţia lor principală era, la
fel ca şi la unele populaţii nomade din stepele
nord-pontice şi din Asia Centrală sau
Meridională27, aceea de rezervă familială de metal
preţios28 , uşor de transportat şi care, în caz de
primejdie, este luată de proprietar cu sine şi nu
ascunsă, datorită incertitudinii de a putea reveni în
locul din care acesta a fost nevoit să se refugieze
sau în care ar fi fost nevoit să-şi ascundă avutul.
Aceasta explică de ce salbele cu monede din metal
preţios sunt dăruite ca zestre, dar şi de ce adesea
fetele poartă podoabele cu monede ostentativ, pe
cap: este vorba de capitalul mobil al familiei lor,
care le face încă şi mai atrăgătoare pentru peţitori.
Această funcţie de capital a podoabelor cu monede
poate explica raritatea extremă a tezaurelor de
datorită presiunii politico-ideologice, nu au insistat
îndeajuns asupra acestui aspect.
25
Purece 2006.
26
Pernicek 1978, p. 516; Bărbuţă 1979, p. 665.
27
Cu această funcţie salba de monede este purtată şi de
către femeile comunităţilor nomade din Kashmir (Rolle
1991, p. 98, fig. 1), împreună însă cu diferite alte
podoabe şi amulete, încât este posibil ca şi monedelor să
le revină o anumită semnificaţie magică. O. Pernicek
presupune că, prin forma lor şi materialul din care au
fost confecţionate (bronz argintat), unele salbe din zona
etnografică Straja (jud. Alba) aveau doar un caracter
ornamental, nu şi o importanţă materială (Pernicek
1967, p. 454). Cu toate acestea, salbele erau considerate
aici drept podoabele cele mai frumoase şi mai scumpe
(Pernicek 1967, p. 454sq.). Un ornament de piept
(sakoma), purtat de femeile başkire, păstrat în prezent la
Muzeul Ermitaj (nr. inv. 63 749), este alcătuit, alături de
mărgele din diferite pietre semipreţioase, din 612
monede ruseşti din argint din sec. XVI-XVIII, ultima
monedă fiind cea de 1 rublă, emisă în 1721de către
Petru I (Vsevolod Potin, în: Piotrovsky 1987, p. 372, nr.
339). Chiar dacă în mediul nomad monedele din metal
preţios rămân în circulaţie vreme mai îndelungată, este
evident că această piesă de podoabă reprezintă şi o
formă de tezaurizare a metalului preţios, transmisă din
generaţie în generaţie. Şi în Transilvania, în cursul sec.
XII, dar şi mult timp mai târziu, metalul preţios brut a
fost folosit în paralel cu monedele ca mijloc de plată
(Dâmboiu 2008, p. 23).
28
Rusu 1994, p. 551. La fel, deoarece populaţia Bari de
pe Nilul sudanez aprecia metalul sub orice formă doar
pentru valoarea sa intrinsecă, ea nu accepta chiar şi prin
1950-1951 decât plata cu monedă din metal (fie chiar şi
cea străină din bronz), de care se folosea atât ca monedă
propriu-zisă, cât şi pentru a-şi face podoabe (cercei,
pandantive şi coliere) (Davy 1966, p. 118).

29

Nu luăm în considerare, în acest context, tezaurele
medievale şi moderne cu podoabe şi monede perforate
disparate şi nici podoabele cu monede sau monedele
perforate disparate descoperite împreună cu podoabe
semifabricate, podoabe deteriorate püstrate pentru
refolosirea metalului sau metal brut, indiferent dacă ele
conţin sau nu şi monede neperforate.
30
Irimie 1958, p. 20sq.; Pernicek 1967, p. 456; Herlo
1977, p. 449; Herlo 1981, p. 364.
31
Pernicek 1967, p. 457; Herlo 1982, p. 510; Schuller
1979, p. 10.
32
Pernicek 1967, p. 457; Moraru 1970, p. 444; Pavel
1975, p. 221; Pernicek - Lungescu 1975, p. 573;
Bărbuţă 1979, p. 665; Schuller 1979, p. 10; Pernicek
1981, p. 426; Herlo 1982, p. 502; Ligor - Dogheru 1987,
p. 261.
33
Pernicek 1967, p. 454sq.; Pernicek - Lungescu 1975,
p. 573; Schuller 1979, p. 10.
34
Pavel 1975, p. 220; Herlo 1977, p. 449; Pernicek
1981, p. 426. Ca urmare a regimului juridic al metalelor
preţioase în România după instaurarea regimului
comunist, monedele de argint au ajuns să fie tot mai
puţine şi tot mai frecvent înlocuite în portul popular cu
moneda curentă din metal comun, cum de altfel au
remarcat chiar studiile etnografice din acea vreme
(Pleşa 1975, p. 72). De aceea, salbe cu monede din aur
au purtat în public doar cele mai celebre cântăreţe de
muzică populară, fapt care se putea constata însă şi în
alte ţări socialiste.
35
Pernicek 1967, p. 453sq., fig. 3.
36
Secoşan 1982-1983, fig. 27.
37
Pernicek 1967, p. 457.
38
Herlo 1982, p. 502.
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putut deveni un comportament durabil 39, suntem de
părere că acest proces este, în realitate mai
complex, pentru că, la fel cum podoabele elitelor sau răspândit în rândurile maselor, există şi cazuri
de podoabe rustice, preluate în portul elitelor40.
Acest fenomen credem că poate fi observat şi în
cazul salbelor cu bani, dacă se încearcă un studiu
mai aprofundat al modului în care aceste podoabe,
întâlnite atât la elementele înstărite din mediul
rural, cât şi în unele medii marginale (mai ales la
ţigani, a căror sedentarizare s-a produs relativ
târziu şi cu dificultate41 ), au ajuns să fie
considerate specifice "portului naţional" românesc
şi, astfel, să fie reprezentate pe multe dintre
bancnotele româneşti, începând cu biletele
ipotecare din 1877 şi până la bancnotele emise în
anul 194742, ba chiar să fie adoptate de la sfârşitul
sec. XIX şi de unele reprezentante ale înaltei
societăţi, mediu în care, în sec. XVIII, existenţa lor
nu este atestată.
În mediul rural românesc, podoabele cu
monede, care făceau parte din portul ceremonial43,
erau purtate, se pare, la fel ca şi substitutele lor mai
ieftine44, doar de către persoanele de sex feminin
care aparţineau unor anumite categorii de vârstă,
căci se cunosc cazuri unde ele nu mai erau purtate
de către femeile care depăşiseră vârsta de 40 de
ani 45 sau unde, trecute fiind în foaia de zestre46 ori,
oferite fiind ca daruri de nuntă47, ele erau purtate,
evident, abia de la vârsta nubilă (deci de la cca. 15
ani), după cum în alte părţi salbele de bani nu mai
erau purtate după căsătorie48 sau doar până la
naşterea primului copil49. În schimb, în Banatul
montan, la craşoveni, unde atât fetele, cât şi
femeile purtau salbe confecţionate din câte 2-3
rânduri de bani50, fetele de 10-14 ani nu puteau

"ieşi în lume" fără acoperământul specific de cap
("parta")51, pe care o purtau şi după logodnă, până
în ziua în care se căsătoreau52. Astfel, podoabele cu
monede se numără, de regulă, printre cele care, în
mediul tradiţional românesc, s-a remarcat că au
valoare de indicator al genului, vârstei şi statutului
social53. Răspândirea extrem de limitată a salbelor
din bani de aur în raport cu zonele în care sunt
menţionate costume cu salbe din bani din argint
sau din metal comun, argintat sau nu şi, în general,
podoabe cu monede54 credem că reflectă, în

cimitirele fostelor vetre ale aşezărilor craşoveneşti
(precum cel situat pe marginea drumului care leagă satul
Clocotici de comuna Caraşova) au însemne bogomilice,
s-a presupus că la momentul aşezării lor în Banat
craşovenii erau bogomili şi că abia mult mai târziu ei sau convertit la credinţa catolică (Pleşa 1975, p. 71).
51
Pleşa 1975, p. 72, fig. 1. "Parta" (fruntarul), în prezent
o podoabă rară, are formă de coroniţă şi este
confecţionată dintr-o bentiţă de catifea roşie sau
albastră, uneori şi neagră, lată de cca. 7-10 cm, montată
pe un cerc sau două din sârmă, având cusute pe ea
motive florale, realizate din mărgele colorate şi pe sub
ea, de jur împrejur, unul lângă altul, pe două şi chiar pe
trei rânduri, bani vechi de argint şi aur sau mai recent
monedele aflate în circulaţie curentă după 1945, ce cad
pe frunte şi pe păr (Pleşa 1975, p. 72, fig. 1).
52
Pleşa 1975, p. 73.
53
Herlo 1982, p. 502; cf. Pleşa 1975, p. 72sq.
54
Acest fenomen a fost remarcat în judeţul Arad (Herlo
1982, p. 510), fără a se putea insista însă asupra
cauzelor sale. Există însă, în mod excepţional, localităţi
bogate, precum satul de crescători de oi Săcele (jud.
Braşov), unde cercetări etnografice mai vechi
consemnează faptul că majoritatea femeilor purtau salbe
confecţionate din monede din aur (Moraru 1970, p.
444). În judeţul Alba, salbele cu monede din aur erau
purtate doar de tinerele din satele mai bogate (Pernicek
1967, p. 455). Portul salbelor din monede de aur era
răspândit mai ales în Ţara Bârsei şi în Banat, în lunca
Timişului, în vreme ce împodobirea capului miresei cu
monede din aur era întâlnită mai ales în regiunile
nordice, în Ţara Oaşului (Pernicek 1967, p. 456). În
judeţul Alba, salbele din monede de argint erau
confecţionate, în general, din 35 de monede (Pernicek
1967, p. 453), valorând, uneori, 56 sau chiar 87 de
coroane, adică 22,5, respectiv 45,5 florini sau zloţi,
adică o valoare foarte mare, de vreme ce, pe la 19101914, preţul unei perechi de boi era de cca. 40-50 de
zloţi, iar în judeţul Hunedoara, pe Valea Jiului, salbele
din monede din metal preţios puteau cuprinde chiar şi
90-100 de piese (Pernicek 1967, p. 457). În judeţul
Alba, banii necesari confecţionării unei salbe erau
strânşi vreme de 2-3 ani de către părinţii fetei, prin
vânzări de porci şi vite (Pernicek 1967, p. 458). În mod
excepţional, desigur, pentru confecţionarea salbelor sau
a altor podoabe puteau fi folosite şi monede mai vechi,

39

Herlo 1982, p. 502; cf. Stoica 1976, p. 7.
Herlo 1982, p. 503.
41
Achim 1998.
42
Cuhaj 2008, pp. 1006-1013.
43
Pernicek 1967, p. 455; Pernicek - Lungescu 1975, p.
573; Herlo 1977, p. 449; Pernicek 1978, pp. 516 şi 520.
44
Pernicek 1981, p. 426.
45
Pernicek 1978, p. 516.
46
Pernicek 1981, p. 426; cf. Pernicek 1967, p. 457.
47
Pernicek 1978, p. 520.
48
Herlo 1981, p. 364.
49
Pernicek 1967, p. 454.
50
Pleşa 1975, fig. 1. Craşovenii sunt o populaţie sudslavă de cca. 7500 de locuitori, originari dintr-o regiune
nedeterminată de pe teritoriul fostei Iugoslavii şi
stabiliţi la o dată neprecizată în Banatul montan, în 7
sate din jud. Caraş-Severin, situate între Reşiţa şi Anina,
anume în comuna Lupac (cu satele Rafnic, Vodnic şi
Clocotici) şi în comuna Caraşova (cu satele Iabalcea şi
Nermed), iar pentru că unele monumente funerare din
40
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realitate, nu atât resursele modeste ale populaţiei
rurale din unele regiuni, cât mai ales o anumită
dificultate de documentare a etnografilor, generată
de teama ţăranilor ca autorităţile informate direct
sau indirect chiar de către etnografi să le confişte
podoabele, mai ales datorită percepţiei negative a
consecinţelor sociale generate de colectivizarea
agriculturii în rândurile populaţiei rurale înstărite.
De altfel, chiar portul salbelor de monede din aur,
prin mărimea şi numărul pieselor care le compun
(uneori chiar 16 bucăţi)55 , ca şi prin complexitatea
unor astfel de podoabe (cu mai multe şiruri de
monede)56, reflectă clar condiţia materială a
purtătoarei şi a familiei sale57, ca expresie a
aspiraţiei către un statut social mai înalt în cadrul
comunităţii. Aşa se explică de ce, la mijlocul sec.
XX, dar înainte de 1948, salbele de monede (şi
chiar de medalii) de mari dimensiuni din metal
preţios, diferite tipologic de podoabele cu monede
specifice portului popular tradiţional, dar şi de
tipurile corespunzătoare purtate de către elitele
urbane, sunt purtate de către unele femei înstărite
din mediul rural, care au adoptat numeroase
elemente ale costumului urban şi chiar accesorii
specifice acestuia, aşa cum rezultă şi dintr-o
fotografie din colecţia dr. Stamoran Milivoi
(Arad), care prezintă un grup de sârboaice din Satu
Mare (jud. Arad), pe la 193058 . Salbele din
monede, la fel ca şi substitutele lor mai ieftine,
erau confecţionate, de altfel, de către meşteşugarii
din oraşe59, unde interferenţele culturale erau mai
intense decât în mediul rural şi de unde modelele
noi se puteau răspândi uşor în întreaga zonă rurală
care se aproviziona de aici cu produse
meşteşugăreşti. În Transilvania, ca de altfel şi în
restul ţărilor care aparţineau Coroanei Sf. Rege
Ştefan, meşterii de la oraşe au continuat să fie
organizaţi în structuri tradiţionale, specifice Evului
Mediu, până ce Legea nr. 8/1872 a transformat
breslele în cooperative meşteşugăreşti60. Meşterii
care lucrau în afara sistemului de breaslă nu îşi
puteau desface produsele pe piaţa din oraş, ci
trebuiau să îşi găsească desfacere în special în
mediul rural, prin negustori ambulanţi, deci
produsele lor erau adaptate cerinţelor şi

posibilităţilor materiale mai modeste ale acestei
clientele rurale. Multe podoabe de un nivel artistic
scăzut, destinate populaţiei cu venituri modeste,
practic podoabele care fac în prezent obiectul
cercetărilor etnografice asupra portului popular
tradiţional, erau confecţionate de meşteri ţigani,
adesea din comunităţi nomade sau seminomade, a
căror admitere în sistemul de breaslă era în
principiu exclusă. Acest fapt poate constitui, alături
de simplitatea execuţiei lor, o explicaţie a
specificităţii şi unităţii tipologice a podoabelor
etnografice cu monede pe arii mai mici sau mai
întinse şi evidenţiază rolul comunităţilor de romi în
răspândirea lor în diferite regiuni şi medii
etnoculturale.
Podoabele cu monede sunt foarte rare în portul
tradiţional masculin de pe teritoriul României. În
trecut, ciobanii din zona montană a Transilvaniei
purtau un şirag de monede atârnat pe şoldul stâng,
cu capetele prinse de chimirul împodobit cu ţinte,
pe care îl prezintă şi o gravură de la sfârşitul sec.
XIX şi începutul sec. XX61, dar care aminteşte de
modul în care sunt prinse de brâu ("balţi")
diferitele lanţuri cu chei şi inele, purtate de către
femeile din regiunea Pădurenilor, în Munţii Poiana
Ruscă62 . Brâul decorat cu monede se întâlneşte în
Bosnia63, unde este purtat însă exclusiv de către
fete şi femei64. În schimb, în România brâul
feminin decorat cu monede pare a fi mai rar în
portul popular tradiţional. El nu este specific nici
măcar costumului naţional românesc, chiar dacă pe
brâul unuia dintre personajele alegorice în costume
naţionale (femeia din partea dreaptă) din tabloul
Unirea Principatelor de Theodor Aman (18311891), de la Muzeul de Artă din Iaşi, sunt
reprezentate două monede, care par însă a avea mai
curând funcţia de pafta. Cuşmele de dimensiuni
neobişnuite (jumătate de metru) din blană de miel
de culoare neagră, uneori albă, ale lăturenilor,
purtate îndoite în spate, dar lăsate puţin peste
frunte, deasupra ochilor, erau împodobite cu
monede mari din argint, aranjate în mai multe
rânduri suprapuse ca ţiglele pe acoperişul unei
case, dar şi cu flori colorate, făcute fie din postav,
fie din hârtie şi mătase65. Banii, într-o cantitate şi
de o valoare considerabilă (câte 10 taleri), nu

moştenite sau provenite din descoperiri de monede
izolate sau chiar de tezaure.
55
Moraru 1970, p. 444.
56
Herlo 1982, p. 509sq.
57
Pernicek 1967, p. 458; Herlo 1982, p. 509sq.; Moraru
1970, p. 444; Schuller 1979, p. 10; Ligor - Dogheru
1987, p. 261.
58
Interetnicitate, coperta I.
59
Pernicek 1967, p. 458.
60
Schaser 2000, p. 162.

61

Diaconescu 1994, pl. CCXII.
Secoşan 1981, pp. 420-423, fig. 1, 3-5, 9-11; Secoşan
1982-1983, p. 668, fig. 1 şi 3; Işfănoni 1997, p. 257sq.
63
Vasilić - Bukanović 2007, pp. 53 şi 87sq., nr. cat.
112, fig. 43 (sfârşitul sec. 19. Jh.); Vasilić - Bukanović
2007, pp. 53 şi 88, nr. cat. 113, fig. 44 (Zmijanje, în
mediu ortodox, începutul sec. XX).
64
Vasilić - Bukanović 2007, p. 53.
65
Chelcea 1967, pp. 511-513, fig. 1-4.
62
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în Banatul montan73 ori pot fi fixate pe un
acoperământ de cap, ca la fetele craşovene de 1014 ani, tot în Banatul montan74 sau ca în sudul
Crişanei75, respectiv pe un suport textil, purtat
peste acoperământul de cap, ca în Banat şi în
zonele învecinate din sudul Crişanei76 sau, precum
la unele populaţii orientale, pus chiar peste păr, ca
o diademă ori care poate fi pur şi simplu împletit în
şuviţele de păr, precum, de pildă, în Munţii Poana
Ruscă, în zona Pădurenilor77 sau cum obişnuiesc
femeile de naţionalitate romă ori, judecând după
monedele perforate descoperite în unele morminte,
ca la sfârşitul perioadei migraţiilor sau chiar în
Evul Mediu. În zona Submeseş din jud. Sălaj, o
podoabă confecţionată din 2-3 şiraguri de melcişori
şi monede, despre care la 1859 se spunea că era
răspândită aproape peste tot în Transilvania78 şi
chiar în zona Lugojului79 , era purtată nu la gât, ca o
salbă, cum reiese din consemnările etnografilor de
atunci80 , ci doar de către fete, prinsă de păr sau de
o podoabă de cap confecţionată din mărgele
("muruna")81. O astfel de podoabă, confecţionată

arareori erau răpiţi de la gâtul fetelor, fapt poate nu
lipsit de importanţă pentru studiul obiceiului
lătureniei66, atestat la sfârşitul sec. XIX şi la
începutul sec. XX mai ales în judeţele Bistriţa şi
Mureş67, dar probabil mult mai răspândită în trecut
(probabil şi în judeţele Cluj, Sălaj, Sibiu, Braşov şi
chiar în judeţul Arad)68.
Pentru studiul influenţelor culturale care au
determinat apariţia podoabelor cu monede în portul
popular românesc şi, eventual, chiar a perioadei
când s-a produs acest fenomen mult mai
importantă decât studiul răspândirii salbelor de
monede, întâlnite de altfel şi în diferite regiuni ale
Peninsulei Balcanice69, credem că este răspândirea
extrem de limitată teritorial a diferitelor tipuri de
podoabe de cap cu monede.
O răspândire extrem de redusă au, de asemenea,
cerceii cu monede din aur sau argint, întâlniţi în
sudul României, în zona Vlaşca70, dar şi în judeţul
Mehedinţi, unde sunt atestaţi de o gravură din a
doua jumătate a sec. XIX, atribuită lui Carol Pop
de Szathmáry (1812-1888)71 şi în zona Muscelului,
aşa cum o arată un tablou (Musceleanca) pictat de
către Mişu Popp (1827-1892), probabil în 186472.
Monedele pot fi purtate însă şi direct pe frunte, ca

73

Ropot 1975, p. 233; cf. Refractări, p. 169, fig. 1.4.1
(fotografie din 1943).
74
Pleşa 1975, p. 72, fig. 1.
75
Herlo 1982, p. 505. În zona Pădurenilor, miresele
purtau pe cap, alături de cununa de flori, "salba de libre"
(Pernicek 1967, p. 455). Dar şi în costumul popular
feminin din Herţegovina (ca, de pildă, la Blagaj sau pe
platoul Podveležje), boneta roşie, acoperită cu un batic,
este decorată cu unul sau două şiruri de monede din aur
sau aurite (Clancy, van Eekelen 2005). În Bosnia, astfel
de şiruri de monede, cusute direct pe boneta roşie, se
întâlnesc la începutul sec. XX la Vagan (Janj), în mediul
ortodox (Vasilić - Bukanović 2007, pp. 18 şi 75, nr. cat.
6, fig. 5). Fruntare cu monede cusute pe fes se întâlnesc
în Kosovo la sfârşitul sec. XIX în mediul musulman
albanez, la Pejë/Peć/Ipek/Episkion (Vasilić - Bukanović
2007, pp. 17sq. şi 75, nr. cat. 5, fig. 4). Monede sunt
suspendate în partea dinspre frunte a năframelor
femeilor din Iordania (Ulama 2001, p. 15).
76
Pavel 1975, p. 220, fig. 1; Secoşan 1977, p. 105, fig.
22, 24 şi 25; Herlo 1982, pp. 505-508. Astfel de
podoabe se întâlnesc şi în Bosnia, la sfârşitul sec. XIX,
în mediul ortodox (Vasilić - Bukanović 2007, fig. 2).
Fruntarul întâlnit la populaţia ortodoxă din Bosnia este
foarte asemănător cu unele piese de acest tip din
România, de pildă de la Ţela, jud. Arad (Herlo 1982,
fig. 4).
77
Secoşan 1982-1983, fig. 26.
78
Ghergariu 1980, p. 817.
79
Ghergariu 1980, p. 821.
80
Ghergariu 1980, pp. 817 şi 821; Goia 1981, p. 756.
81
Goia 1981, p. 758. Această podoabă se aseamănă
întrucâtva cu "parta" fetelor craşovene (Pleşa 1975, p.
72, fig. 1).
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Chelcea 1967, p. 512.
Chelcea 1967, pp. 503 şi 505sq., fig. 1.
68
Chelcea 1967, pp. 523-526. Lăturenia este considerată
o amintire a relaţiilor stabilite în vederea contractării de
căsătorii exogame în unele comunităţi care aveau o
formă de organizare socială arhaică, de tip gentilicotribal (Chelcea 1967, p. 527sq.), dar care implică şi un
anumit grad de promiscuitate consimţită între feciorii
care s-au prins "soţi" (Chelcea 1967, p. 520). O sumă de
10-15 taleri de argint era prinsă şi în colacii înfipţi în
baltage, aduşi în dar de către lătureni, atunci când
deveneau "soţi", iar peste colaci se puneau 100, 200 sau
300 de zloţi (Chelcea 1967, p. 519), adică de florini
(forinţi) sau guldeni, respectiv bancnotele austriece
emise în perioada 1849-1880, dintre care unele au
tipărite valoarea nominală atât în limba germană
(guldeni), cât şi în limba maghiară (forinţi) (Cuhaj 2008,
pp. 82-87). Banii erau retraşi însă în buzunarele
oaspeţilor care îi aduceau şi numai simbolic figurează ca
dar (Chelcea 1967, p. 519), deşi este posibil ca în
vremuri mai vechi printre darurile reale să se fi numărat
şi banii (Chelcea 1967, p. 519sq.).
69
De pildă, în Bosnia: atât în mediul ortodox (Vasilić Bukanović 2007, pp. 41 şi 84, nr. cat. 84, fig. 30:
Kotorišče, raionul Kotor Varoš, la începutul sec. XX),
cât şi în mediul catolic (Vasilić - Bukanović 2007, pp.
41 şi 85, nr. cat. 91, fig. 32: raionul Banja Luka,
sfârşitul sec. XIX).
70
Ligor - Dogheru 1987, p. 260sq.
71
Rus 2004, fig. 11.
72
Popescu 2006, p. 128, fig. 5.
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însă doar din monede, se întâlneşte şi în Bosnia82.
Deşi s-a remarcat că unele tipuri de podoabe cu
monede, precum "mununa" din zona Oraviţei (jud.
Caraş-Severin) sunt unice în România şi că
originea lor este necunoscută83, studiul comparativ
cu piesele asemănătoare din costumul popular al
diferitelor minorităţi naţionale din România sau al
unor popoare mai apropiate sau mai îndepărtate ori
cu unele costume ale populaţiilor migratoare venite
din stepele nord-pontice sau din Asia Centrală a
reţinut într-o măsură insuficientă atenţia
cercetătorilor români. De altfel, există şi etnografi
care afirmă că podoabele cu monede sunt
caracteristice popoarelor balcanice, dar constituie
rezultatul unei influenţe orientale exercitate asupra
acestora84, prin intermediul elitelor şi a
negustorilor85. Nu ar trebui uitate însă neglijat nici
rolul migraţiilor individuale şi al colonizărilor de
populaţii balcanice şi chiar din Orientul Apropiat,
din stepele nord-pontice şi din Crimeea sau din
Caucaz (turci, tătari, armeni, lazi, cerchezi etc.),
dar nici al migraţiilor individuale şi colective
interne, deocamdată insuficient studiate. Este încă
neclar în ce măsură în portul tradiţional din
România (fie în cel românesc, fie în porturile
minorităţilor naţionale) se întâlnesc sau nu unele
tipuri mai rare de podoabe cu monede, atestate însă
în Bosnia, precum în special podoabele de care
monedele sunt suspendate prin lănţişoare (ace de

năframă86, pandantive de cap87 , pandantive de
piept 88, paftale89 , inele de deget, cu şatonul
constând tot dintr-o monedă90) sau chiar piese de
costum decorate cu monede, precum fota91 sau
brâul feminin92. Pe ansamblu însă, la fel ca şi în
Bosnia93, dominaţia austriacă a determinat în
regiuni întinse de pe actualul teritoriu al României
creşterea interesului pentru podoabele de factură
central-europeană,
în
detrimentul
pieselor
tradiţionale, de influenţă bizantină şi orientală. O
altă cauză a acestui fenomen, care reprezintă,
neîndoielnic, un indiciu al modernizării, o
reprezintă accesibilitatea mai mare a produselor
meşteşugăreşti, în contextul dezvoltării economice
şi a eliminării restricţiilor de breaslă, intensificarea
circulaţiei de persoane şi mărfuri înspre şi dinspre
Europa Centrală şi Occidentală şi, nu în ultimul
rând, creşterea receptivităţii elitelor rurale faţă de
modelul civilizaţiei urbane, ca urmare a dezvoltării
culturale.
Deoarece clima mai rece, dar şi unele precepte
moral-religioase mai severe reduc mult
posibilitatea expunerii corpului uman nud sau a
unor părţi descoperite ale acestuia, ba chiar şi
portul unor podoabe opulente, s-ar putea presupune
că portul unora dintre amintitele tipuri de podoabe
ar putea reprezenta o influenţă venită din zone cu o
climă mai caldă (litoralul pontic şi bazinul oriental
al Mării Mediterane), chiar dacă aici podoabele din
monede erau şi sunt specifice, uneori, doar
anumitor categorii marginalizate din punct de
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Vasilić - Bukanović 2007, pp. 26 şi 80, nr. cat. 50, fig.
16 (sfârşitul sec. XIX).
83
Secoşan 1977, p. 105, fig. 22, 24 şi 25.
84
Herlo 1981, p. 364; cf. Herlo 1982, p. 509. Adesea şi
prin prezenţa reală a negustorilor arabi şi a altor
negustori orientali, moneda islamică timpurie s-a
răspândit până pe ţărmul Mării Baltice, pe teritoriul
Letoniei (Paiders 2002). În regiunea carpato-danubianopontică, apariţia în sec. VIII-X a unor monede islamice
timpurii (arabe şi turco-persane), uneori chiar în cadrul
unor tezaure cu monede şi podoabe, se datorează
schimburilor cu ţările orientale (Musteaţă 2007).
Probabil prin intermediu arab, podoabele cu monede sau răspândit şi în Spania, iar de aici moda lor a fost
adusă şi în coloniile spaniole din America, unde în
Mexic, la Juchitán, Oaxaca, ele sunt şi în prezent purtate
de tinerele zapotece, care, împreună cu partenerii lor
(mayordomos), conduc petrecerile de nuntă, care se
desfăşoară potrivit unor tradiţii mixte, hispanoamerindiene (afiş al expoziţiei Costume populare
mexicane, organizată la Sibiu (12 aprilie – 15 mai 2007)
de Muzeul de Etnografie Universală "Franz Binder" din
cadrul Complexului Naţional Muzeal ASTRA Sibiu şi
Ambasada Mexicului în România).
85
Herlo 1982, p. 502sq.
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Vasilić - Bukanović 2007, pp. 28 şi 80, nr. cat. 53, fig.
19 (sfârşitul sec. XIX).
87
Vasilić - Bukanović 2007, pp. 29 şi 81sq., nr. cat. 62,
fig. 22 (Debeljaci, în mediu catolic, începutul sec. XIX);
Vasilić - Bukanović 2007, pp. 29 şi 82, nr. cat. 64, fig.
22 (sfârşitul sec. XIX).
88
Vasilić - Bukanović 2007, pp. 42 şi 85, nr. cat. 93, fig.
34 (raionul Mrkonjić Grad, în mediu ortodox, sfârşitul
sec. XIX). În Rusia, podoaba de piept (sakoma) a
femeilor başkire poate fi alcătuită chiar din câteva sute
de monede de argint (Vsevolod Potin, în: Piotrovsky
1987, p. 372, nr. 339).
89
Vasilić - Bukanović 2007, pp. 54 şi 88, nr. cat. 118,
fig. 46 (Livno, în mediu catolic, sfârşitul sec. XIX).
90
Vasilić - Bukanović 2007, pp. 61 şi 137, nr. cat. 137,
fig. 55 (Banja Luka, începutul sec. XX).
91
Vasilić - Bukanović 2007, pp. 49 şi 86, nr. cat. 103,
fig. 41 (Glamoć, în mediu ortodox, începutul sec. XX).
92
Vasilić - Bukanović 2007, pp. 53 şi 87sq., nr. cat.
112, fig. 43 (sfârşitul sec. XIX); Vasilić - Bukanović
2007, pp. 53 şi 88, nr. cat. 113, fig. 44 (Zmijanje, în
mediu ortodox, începutul sec. XX).
93
Vasilić - Bukanović 2007, p. 10.
123

Brukenthal. Acta Musei, V. 1, 2010
Alexandru Gh. Sonoc

vedere social şi/sau etnic (sclave, dansatoare94,
prostituate 95, femei ale unor comunităţi nomade
sau seminomade96), al căror costum pitoresc, pe
care, probabil, iniţial îl purtau şi roabele favorite de
la curţile boiereşti, a putut fi imitat însă şi de către
femeile înstărite din mediul rural, iar apoi chiar şi
de la oraşe, în condiţii istorice complexe, legate de
afirmarea ideologiei naţionale a popoarelor
balcanice, de migraţia spre oraşe a unor elemente
rurale (în unele regiuni, de o cu totul altă origine
etnică decât locuitorii mai vechi ai oraşelor) şi
chiar de sedentarizarea comunităţilor de romi
nomazi. După părerea noastră, răspândirea
podoabelor cu monede (şi în primul rând a
salbelor) s-ar putea datora însă nu numai
interferenţelor culturale de la periferia europeană a
Imperiului otoman, ci şi, în vremuri mai recente,
caracterizate de schimbări ale mentalităţilor
tradiţionale, popularizării ca "port naţional" a unor
variante de costum popular românesc cu astfel de
podoabe de către pictorii şi activiştii culturali din a
doua jumătate a sec. XIX şi din prima jumătate a
sec. XX şi chiar de unele reprezentante ale înaltei
societăţi, promotoare ale unui pitoresc stil
vestimentar de inspiraţie "etnografică"97. Este o

situaţie întâlnită de altfel şi în Peninsula Balcanică,
de pildă în Bosnia, unde la începutul sec. XX soţia
banului Svetislav Tiso Milosavljević (1882-1960)
s-a lăsat fotografiată în costum popular, cu diferite
podoabe cu monede (salbă, pandantive de
năframă)98. Studiile etnografice au remarcat însă
că, în unele zone din România, în care ar fi fost de
aşteptat o influenţă turcească mai puternică, portul
salbelor de monede din aur datează, de fapt, abia
de la începutul sec. XX şi că acestea corespund, în
costumul elementelor înstărite, tradiţionalelor
podoabe din mărgele, purtate de femeile mai
sărace99. Deosebit de interesant, cu o oarecare
legătură şi cu mediul căruia îi sunt specifice în
Orient podoabele cu monede, considerăm că este şi
faptul că, în unele regiuni ale României, cercetările
etnografice au consemnat ca motivaţie a preferinţei
pentru podoabele cu monede plăcerea de a dansa în
ritmul zgomotului produs de mişcarea lor100, la fel
ca şi în cazul podoabelor din metal comun101, ceea
ce arată că, în raport cu acest motiv şi cu funcţia de
indicator al statutului social pe care l-au dobândit,
probabilitatea ca podoabele cu monede să mai
păstreze în prezent vreo semnificaţie magică este
destul de scăzută, chiar dacă în trecut situaţia putea
fi cu totul diferită. În alte regiuni ale globului
funcţia de talisman al monedei vechi, ieşite din
circulaţie, s-a păstrat, într-un mod mai mult sau
mai puţin evident, chiar şi atunci când moneda
continuă să fie preţuită şi pentru valoarea ei
intrinsecă, precum în cazul monedelor veneţiene de
aur cu efigia lui Isus Christos şi a Sf. Marcu,
purtate de unele femei musulmane care merg în
pelerinaj la Mecca102 sau talerii emişi de Maria
Theresia, care au devenit unul dintre cele mai
căutate mijloace de plată din Africa, datorită
faptului că pieptul impunător al suveranei
corespunde idealului local de frumuseţe103 .
De aceea, credem că este greu de stabilit o
legătură directă dintre costumul cu astfel de
podoabe cu monede şi tradiţiile vestimentare
reflectate în descoperirile funerare din Evul Mediu
timpuriu de pe teritoriul Regatului maghiar, unde
majoritatea monedelor arpadiene sunt perforate,
fapt care arată folosirea lor în principal ca accesorii
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De exemplu, două dintre cele trei "dansatoare din
buric" (Belly Dancers) prezentate în Statele Unite ale
Americii cu prilejul Expoziţiei Universale de la Chicago
(1894) şi despre care s-a afirmat că ar fi originare din
Egipt, poartă diferite podoabe cu monede: coliere,
lanţuri şi centuri (Jarmakani 2008, fig. 2.3.). Se pare
însă că una dintre dansatoare (în fotografia reprodusă de
A. Jarmakani, prima din stânga, dar care poartă şi ea
podoabe cu monede) ar aparţine de fapt populaţiei
Mahzar din Siria (Jarmakani 2008, p. 93). Dansatoarele
din tribul Ouled Nail din Sahara Occidentală poartă şi
ele lanţuri cu monede din aur emise ăn diferite ţări,
inclusiv în Europa (Lips 1960, p. 299sq.).
95
Guy de Maupassant (1850-1893), în lucrarea sa La
maison Tellier (1881), descriind-o pe Flora, o
prostituată şchioapă de origine spaniolă, aminteşte de
gologanii de aramă care îi împodobeau părul şi jucau la
fiecare din paşii ei inegali (Adler 2004, p. 100).
96
În Iordania, podoabele cu monede sunt purtate de
către femeile beduine, dar sunt fixate şi pe diferite
componente ale harnaşamentului cămilelor (Ulama
2001, p. 15). Podoabe cu monede din aur poartă şi
femeile unor comunităţi nomade din Sahara Occidentală
(Lips 1960, p. 299sq.).
97
Tabloul lui Constantin Daniel Rosenthal (1820-1851),
România revoluţionară (cca. 1850), credem că este un
edificator exemplu al modului în care cultura naţională a
promovat, începând cu mijlocul sec. XIX, un anumit tip
de costum popular, privit ca "port naţional". Portretul
doamnei Georgescu, cunoscut şi sub numele de
Musceleanca, în care, de altfel, se şi poate constata
influenţa exercitată de către C. D. Rosenthal asupra lui

M. Popp (Popescu 2006, p. 128), dovedeşte adoptarea
de către reprezentatele elitei româneşti a "portului
naţional" şi a salbelor şi cerceilor cu monede din aur.
98
Vasilić - Bukanović 2007, p. 36.
99
Pavel 1975, p. 221 (după 1912, în comuna Zăvoi, jud.
Caraş-Severin).
100
Ropot 1975, p. 233.
101
Secoşan 1981, p. 423.
102
Lips 1960, p. 303.
103
Lips 1960, p. 297.
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vestimentare sau ca podoabe104 şi, cu atât mai mult,
cu cele câteva cazuri de monede cu mai multe
perforaţii descoperite în morminte romane
provinciale de copii de la Apulum105 şi Ulpia
Traiana Sarmizegetusa106 sau cu rarele descoperiri
de podoabe romane provinciale cu monede. Din
păcate, datorită rarităţii extreme a acestor podoabe
în descoperirile funerare şi a insuficientelor date
despre costumul popular românesc dinainte de sec.
XVIII-XIX, de când datează primele sale
reprezentări în pictura pe pânză şi în gravuri107 şi a
faptului că datele etnografice se referă, de cele mai
multe ori, la realităţi de la sfârşitul sec. XIX şi
până la mijlocul sec. XX108, este greu de precizat
când şi în ce condiţii istorice podoabele cu monede
(acoperăminte de cap, cercei, salbe, brăţări şi
centuri) pătrund în portul popular românesc. Aşa
cum o dovedeşte de altfel şi cazul unor podoabe
etnografice cu monede romane sau medievale,
provenite desigur din descoperiri întâmplătoare de
piese izolate sau chiar de tezaure monetare,
monedele folosite pentru confecţionarea unor astfel
de podoabe nu pot fi luate în considerare pentru
datarea lor exactă, ci oferă doar un relativ terminus
post quem. Studiul diferitelor izvoare scrise (foi de
zestre, testamente, hotărâri judecătoreşti, relatări de
călătorie) ar putea contribui esenţial la lămurirea
problemei vechimii salbelor de bani în portul
popular românesc. În a doua jumătate a sec. XVIII,
J. J. Ehrler menţionează deja faptul că femeile din
Banat îşi împodobesc părul cu multe ace şi pietre
false, dar şi că poartă pe frunte monede mai mari
sau mai mici109, iar salbele din bani de argint şi
chiar din aur ale româncelor, ca şi substituirea
acestor podoabe prin mărgele din sticlă sau prin
monede din metal comun în mediile mai sărace

sunt amintite şi de către J. Leonhardt, în 1816110.
O. Pernicek, care a remarcat prezenţa monedelor
perforate, mai ales a nominalelor mici din argint, în
numeroase tezaure din sec. XVI-XVII descoperite
în Transilvania, Moldova şi Valahia, presupune că
ele ar putea reflecta existenţa unor podoabe
confecţionate din şiraguri de monede111. Cu toate
că pare posibilă şi folosirea fortuită, ca mijloc de
plată, a monedelor desprinse din salbe, iar modul
exact de întrebuinţare al monedelor perforate
rămâne greu de precizat, mai ales, în cazul pieselor
izolate sau descoperite în altfel de contexte
arheologice, considerăm, totuşi, ca fiind
îndreptăţită opinia autoarei citate, în special dacă
într-un tezaur au fost descoperite mai multe
monede perforate.
În colecţia Muzeului Naţional Brukenthal din
Sibiu se păstrează un tablou atribuit în prezent unui
anonim italian de la sfârşitul sec. XVII, intitulat
Ghicitoarea (ulei pe pânză, 120 x 92,5 cm,
nesemnat, nedatat, nr. inv. 627)112 . Curioasă este
podoaba cu monede, asemănătoare unei salbe, de
pe acoperământul de cap al ghicitoarei. Lucrarea
este un argument pentru existenţa în epocă a
acestui tip de podoabe de inspiraţie orientală, dar şi
pentru a susţine opinia noastră cu privire la rolul
ţiganilor în răspândirea sa.
Mai devreme, moneda antică a fost utilizată,
ocazional, pentru confecţionarea unor podoabe
destinate elitelor aflate sub influenţă renascentistă,
cum o demonstrează un inel care avea drept chaton
un denar al lui Augustus, emis în 20-16 î.e.n. la
Salduba (Caesaraugusta), descoperit asupra
scheletului unui defunct îmbrăcat în costum
occidental, înmormântat în a doua jumătate a sec.
XV în cimitirul bisericii "Sf. Gheorghe", a breslei
olarilor din Câmpulung-Muscel (jud. Argeş)113.
Mai târziu, în perioada barocă, monedele romane şi
elenistice, precum şi falsuri de colecţie şi chiar
monede imaginare, inspirate de modelele antice, au
fost folosite în Transilvania pentru împodobirea
unor vase de preţ, precum de exemplu cana Haupt,
dăruită cu prilejul Anului Nou 1682 bisericii
evanghelice din Sibiu de către primarul Johannes
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Dragotă 2006, p. 134. În realitate, adesea este greu
de precizat dacă monedele (mai ales în cazul celor
romane) au fost perforate mult mai devreme, chiar în
Antichitate şi dacă au fost refolosite ulterior ca ofrandă
de monedă sau dacă ele reprezintă, într-adevăr,
talismane, podoabe, accesorii vestimentare sau părţi ale
unor podoabe sau accesorii vestimentare, depuse în
mormânt ca pars pro toto din averea defunctului.
105
Blăjan - Stoicovici 1994, p. 63, nr. 24 (mormântul nr.
489 din necropola Apulum II).
106
Găzdac - Cociş 2004, pp. 23 şi 63 (mormântul nr. 52,
din necropola de est).
107
Pentru vechile reprezentări ale costumelor din
Transilvania în desen, pictură, gravură şi fotografii:
Schuller 1979.
108
Pernicek 1967, pp. 454-458; Pernicek 1978, p. 516;
Bărbuţă 1979, p. 665; Rusu 1994, p. 551.
109
Turcuş - Feneşan 1972, p. 324; Pinter 2001, p. 44sq.;
cf. Ehrler 2000, p. 56.
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Schuller 1979, p. 10.
Pernicek 1967, p. 458.
112
Csaki 1909, p. 188, nr. cat. 627 (tabloul a fost
restaurat în 1897, la Viena, de către Eduard Gerisch).
113
Mîrţu 1968, p. 449sq. Autorul citat apreciază că, în
acest caz, inelul are şi funcţia de substitut ritual al
monedei, situaţie confirmată şi de analiza întreprinsă
asupra unui număr de 261 de morminte medievale,
descoperite în diferite localităţi din Valahia (Mîrţu
1968, p. 450, n. 3).
111
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Haupt114. O altă cană cu monede, inscripţionată cu
o legendă referitoare la tiranul Syracusei,
Agathokles (361-289 î.e.n.), produsă în 1640 de
către meşterul sibian Paul Roth, se afla la începutul
sec. XX la Viena, în colecţia Fidor115. Asemenea
vase erau apreciate în epocă şi în alte părţi ale
Europei. Astfel, pentru Karl Kasper Emmerich von
Quadt, decanul domului din Trier, au fost
confecţionate în 1732 un pocal cu capac şi o
farfurie decorate cu aurei, despre care se
presupune că ar putea proveni dintr-un mare tezaur
de astfel de monede descoperit în apropiere de
Trier în 1693, din care principele elector Johann
Hugo von Orsbeck (1676-1711) a pus să se
confecţioneze, între 1695 şi 1709, un număr de 8
vase de preţ 116. Vasele din metal preţios cu monede
autentice sau false realizate de aurarii sibieni
păstrate până în prezent se datează cu precădere în
sec. XVII, dar este posibil ca unele să fi fost
lucrate chiar în ultimele decenii ale sec. XVI117.
Dar această modă a vaselor decorate cu monede s-a
răspândit de la elite şi în alte medii sociale, astfel
că monede (uneori chiar piese relativ recente) erau
montate chiar şi în vase de metal comun, cum o
dovedeşte un pahar de breaslă de cositor din anul
1777, aparţinând unui meşter de la Sibiu, în
capacul căruia au fost montaţi mai târziu 4 taleri
austrieci şi bavarezi: este vorba de 2 piese din a
doua jumătate a sec. XVIII şi de 2 piese din al
doilea deceniu al sec. XIX118.
După părerea noastră, influenţa renascentistă şi
barocă nu a avut un rol important în răspândirea
podoabelor cu monede şi, în special, a salbelor de
bani, deoarece această influenţă urmărea să pună în
evidenţă valoarea estetică şi chiar, aşa cum s-a
remarcat în cazul celor două căni cu bani de
provenienţă transilvăneană anterior amintite,
valoarea simbolică a reprezentărilor monetare119,

spre deosebire de gustul oriental, care, indiferent
de vechimea monedelor de care este vorba,
apreciază doar valoarea intrinsecă a monedei, ba
chiar, în conformitate cu preceptele monoteismului
iudaic şi islamic, respinge în general reprezentările
zoomorfe şi antropomorfe, inclusiv pe monede. De
aceea, înainte de sfârşitul sec. XIX, podoabele cu
monede nu fac parte, în mod curent, din costumul
ceremonial sau cotidian al elitelor politice, ci, până
la jumătatea sec. XX, ele rămân specifice mai ales
costumului elementelor rurale înstărite.

114

120

***
Din considerentele expuse anterior credem că se
poate presupune, pe drept cuvânt, că meşterul care
a lucrat brăţara cu monede din colecţia Muzeului
Naţional Brukenthal – care în nici un caz nu poate
fi considerată ca reprezentând un accesoriu de port
popular tradiţional – este un bijutier care lucra
pentru o clientelă mai pretenţioasă decât aceea care
posedă podoabe cu monede specifice portului
popular tradiţional rural, anume pentru elementele
rurale relativ înstărite şi în mare măsură deja
adaptate, prin adoptarea portului orăşenesc al
vremii, la civilizaţia urbană (mai probabil mici
comercianţi sau meşteşugari şi intelectuali decât
ţărani înstăriţi propriu-zişi), fie de familiile
reprezentanţilor unui mediu social cu o stare
materială relativ bună de la oraş (mici comercianţi
sau meşteşugari, intelectuali, funcţionari, militari).
Din punct de vedere al dispoziţiei de gen al piesei,
credem că ar putea fi vorba de o podoabă feminină,
deşi o siguranţă deplină în această privinţă fireşte
că nu poate exista.
Raritatea monedelor din care a fost
confecţionată brăţara nu poate constitui o
explicaţie convingătoare pentru intrarea ei în
colecţia muzeului120. Piesa de 10 crăiţari a circulat

Dudău 2006b; cf. Klusch 1988, p. 53, fig. 113;
Dâmboiu 2008, pp. 98 şi 381sq., nr. cat. 231.
115
Klusch 1988, p. 53; cf. Dâmboiu 2008, p. 347, nr.
cat. 150 (datare: 1640).
116
Gilles 1996, pl. 4.
117
Dâmboiu 2008, p. 337sq., nr. cat. 128 (datare: 1600).
Tot la sfârşitul sec. XVI ar trebui datat un pahar cu
monede, aflat cândva în colecţia contelui Andrássy
Géza şi care a fost lucrat de către meşterul sibian Michel
Letz in der Salzergasse, activ de pe la 1588 şi decedat în
1600 (Dâmboiu 2008, p. 203). În schimb, pe fundul
unui pahar cu soclu, decorat cu monede false, de la
sfârşitul sec. XVI, a fost montat ulterior, de către un al
meşter, un taler de argint din 1607 emis de către
împăratul Rudolf II (Dâmboiu 2008, p. 324, nr. cat.
118).
118
Beşliu - Dudău 2007.
119
Dudău 2006b, p. 202; cf. Klusch 1988, p. 53.

Tirajul emisiunii de 6 crăiţari din 1849 de la Baia
Mare este necunoscut (Bruce - Michael 2006, p. 537),
dar este de presupus că nu a putut fi prea mare, datorită
timpului relativ scurt în care atelierul de la Baia Mare a
putut emite sub controlul autorităţilor maghiare
revoluţionare. Baia Mare a şi reprezentat baza atacului
pornit la 20 decembrie 1848 de către generalul Józef
Bem asupra oraşului Cluj, pe care l-a putut cuceri la 25
decembrie (Miskolczy 1990, p. 505). Sub stăpânirea
autorităţilor revoluţionare maghiare Baia Mare a rămas
practic până la pierderea Ungariei Superioare şi a
Transdanubiei, care s-a produs în luna iulie 1849
(Miskolczy 1990, p. 513). Dintre emisiunile
revoluţionare maghiare, rare sunt considerate doar
monedele de 1 crăiţar din cupru, emise de atelierul de la
Kremnica în 1848 (diametrul 27 mm, masa 8,60 g) şi de
cele de la Kremnica şi Baia Mare, în 1849 (diametrul 26
mm, masa 8,90 g) (Zagreba - Kagljan 2008, p. 22).
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curent la mijlocul sec. XIX, iar la sfârşitul sec.
XIX şi începutul sec. XX şi foarte probabil chiar şi
mai târziu, potrivit unei practici probabil la fel de
vechi ca şi istoria monedei, piesele de tipul celor
care alcătuiesc această podoabă puteau fi
tezaurizate de către populaţia cu venituri relativ
modeste şi pentru calitatea destul de bună a
metalului (0.625 pentru piesa de 10 crăiţari121),
tocmai în vederea confecţionării de podoabe sau ca
o garanţie a securităţii materiale în vremuri de
criză, chiar dacă dimensiunile monedelor pot fi
considerate ca fiind relativ mici în comparaţie cu
alte nominale din sec. XIX-XX, spre a nu mai
vorbi de unele monede din sec. XVII-XVIII, mult
mai dificil de procurat în a doua jumătate a sec.
XIX. Este posibil aşadar ca, pentru proprietarul ei
iniţial, podoaba să fi reprezentat şi o formă de
tezaurizare a metalului preţios, după cum ar putea
fi avută în vedere şi o altă semnificaţie, aceea de
suvenir al epocii furtunoase a Revoluţiei şi
războiului civil (1848-1849), în cursul căreia
locuitorii de diferite etnii ai Transilvaniei au avut
atitudini individuale şi colective diferite faţă de
puterea politico-administrativă imperială sau
revoluţionară, în raport cu idealurile lor
economice, sociale şi naţionale sau cu convingerile
lor politice, determinate adesea în mare măsură nu
numai de originea etnică, de condiţia socială şi de
averea lor, ci şi de apartenenţa la o anumită
categorie
socio-profesională
(în
cazul
reprezentanţilor Bisericii, armatei şi administraţiei
sau, în general, ai intelectualităţii). De aceea,
originea etnică şi condiţia socială a proprietarului
iniţial al acestei podoabe nu sunt deloc uşor de
precizat.
Anul 1849 a fost un an plin de schimbări în
raportul de forţe dintre Revoluţia maghiară şi
adversarii ei interni şi externi. În urma atacului de
la sfârşitul anului 1848 al trupelor habsburgice
asupra Slovaciei, acestea ajung ca la 5 ianuarie să
cucerească Pesta, iar la 4 martie noul împărat,
Franz Josef I, a edictat o nouă constituţie, cea de la
Olomouc/Olmütz/Ołomuniec
(Cehia).
Legile
adoptate de Revoluţia maghiară în lunile martieaprilie 1848 au fost abrogate, iar Croaţia şi
Slavonia, regiunea graniţei militare, voievodatul
Serbiei (Voievodina) şi Banatul de Timişoara au

fost separate de Ungaria, dar teritoriile locuite de
către sârbi, slovaci, ruteni şi români din cadrul
Ungariei nu au fost delimitate nici măcar din punct
de vedere administrativ de restul teritoriului, în
timp ce drepturile naţiunii săseşti au fost totuşi
asigurate. Această situaţie a determinat începutul
Războiului de independenţă al Ungariei, în cursul
căruia forţele revoluţionarilor maghiari au sporit
mult datorită sprijinului legiunilor poloneze, care
au determinat la 10 aprilie 1849 retragerea din
Ungaria a armatei imperiale comandate de către
prinţul Alfred von Windischgrätz, precum şi a
trupelor ruse şi austriece din Transilvania, în urma
ocupării Sibiului (11 martie 1849). La 14 aprilie
1849 a fost declarată independenţa Ungariei şi
detronarea pe vecie a Casei de Habsburg-Lorena şi
a fost proclamată Republica, iar Kossuth Lajos a
devenit regent (guvernator prezidial), cu puteri
dictatoriale. S-a creat astfel un stat naţional
maghiar, a cărui limbă oficială era maghiara şi în
cadrul căruia, în ciuda unor bune intenţii,
reformele liberale nu au fost complet şi consecvent
aplicate, ceea ce a determinat izbucnirea războiului
civil. Independenţa Ungariei nu a fost recunoscută
internaţional, iar în interior croaţii, sârbii, slovacii,
rutenii şi românii au răspuns încă din vara şi
toamna anului 1848 solicitării imperiale de a
sprijini
păstrarea
integrităţii
Monarhiei
habsburgice. În luna iunie 1849 a început şi
intervenţia militară austro - rusă, care a dus la
capitularea principalei armate revoluţionare
maghiare la Şiria/Világos (13 august 1849), a
comandamentului transilvănean la Jibou / Zsibó /
Siben (25 august 1849) şi apoi şi a ultimelor unităţi
militare revoluţionare din fortăreaţa de la Komárno
/ Komárom / Komorn / Komoran (3 octombrie
1849). Scurt timp apoi, la 6 octombrie, la Arad şi
la Pesta, au fost executaţi principalii conducători
militari şi politici ai Revoluţiei maghiare, căzuţi
prizonieri122.
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Pentru punctul de vedere maghiar asupra desfăşurării
Revoluţiei maghiare şi a războiului civil în Transilvania:
Miskolczy
1990,
pp.
495-517.
Prezentarea
evenimentelor este în esenţă identică şi în istoriografia
occidentală: Vacha 1992, p. 400sq.; Bogdan 2005, pp.
280-292. Pentru punctul de vedere românesc tradiţional,
care insistă doar asupra represaliilor autorităţilor
revoluţionare maghiare, nu însă în mod suficient şi
asupra contextului intern şi internaţional al
evenimentelor şi nici a atrocităţilor săvârşite în unele
locuri de către trupele neregulate ale românilor din
Transilvania, ca de exemplu, la Sângătin, jud. Sibiu (2022 octombrie 1848) şi la Aiud, jud. Alba (8-17 ianuarie
1849) sau asupra cauzelor atitudinii diferite a elitelor

Anterior, atelierul care a emis piesa de 1 crăiţar din
1848 era necunoscut (Bruce - Michael 2006, p. 537
(KM # 430.1)), iar despre moneda din 1849 se credea că
ar fi fost emisă doar la Baia Mare (Bruce - Michael
2006, p. 537 (KM # 430.2)). În schimb, tirajul emisiunii
de 10 crăiţari din 1842 este de cca. 71 000 de exemplare
(Bruce - Michael 2006, p. 534).
121
Bruce - Michael 2006, p. 534.
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intercesiunea Sf. Fecioare Maria şi o damnatio
memoriae pentru împăratul Ferdinand I, rege al
Ungariei (ca Ferdinand V), considerat ca exponent
al regimului absolutist şi al asupririi Ungariei de
către Imperiul habsburgic şi, astfel, nevrednic de
autoritatea supremă, fapt care a şi determinat de
altfel ca naţiunea maghiară, făcând uz de
tradiţionalul drept de rezistenţă (ius resistendi), să
denunţe jurământul de credinţă faţă de acesta şi săşi încredinţeze soarta Providenţei divine, în
aşteptarea unui alt conducător ridicat din rândurile
ei.
Prin urmare, această podoabă ar putea fi
considerată ca aparţinând, foarte probabil, unei
persoane de origine maghiară, relativ înstărită şi
bine familiarizată cu imaginarul istorico-politic
naţional maghiar, rămasă credincioasă idealurilor
revoluţionare şi
animată
de sentimente
antihabsburgice. Judecând după diametrul redus al
brăţării închise, e mai probabil ca ea să fi fost
purtată de un copil sau de către un adolescent,
poate de către o femeie tânără, desigur dacă nu
cumva din ea au fost desprinse cândva una sau mai
multe monede, ceea ce ar face lipsite de obiect
consideraţiile noastre cu privire la semnificaţia
numărului celor 7 monede. Este posibil însă ca
brăţara nici să nu mai fi fost purtată mai târziu,
când devenise prea mică pentru persoana pentru
care fusese confecţionată ca suvenir al
evenimentelor de la 1848-1849. Deoarece însuşi
Kossuth Lajos, amnistiat în 1867, nu a acceptat
compromisul dualist şi a preferat să îşi trăiască
restul vieţii în exil în Italia (unde a murit la Torino,
la 20 martie 1894), nu avem un temei sigur pentru
a propune ca terminus ante quem al confecţionării
acestei brăţări anul 1867. Datorită gradului de
uzură moderat, dar mai ales a consemnării în
vechiul registru de inventar a faptului că piesa a
fost achiziţionată în 1879, putem presupune însă că
ea a fost purtată cel mult vreme de 30 de ani, ba
chiar că ar fi posibil ca această bijuterie
comemorativă să fi intrat în colecţia Muzeului
Brukenthal tocmai în contextul unei comemorări a
Revoluţiei maghiare. Ea reprezintă un suvenir al
unei epoci agitate, marcată chiar în zona Sibiului
de evenimente sângeroase123, care au tulburat

Stema Ungariei de pe aversul celor 6 monede
emise în anul 1849 şi legenda maghiară de pe
revers arată că acestea au fost emise pe când Baia
Mare se găsea încă sub controlul autorităţilor
revoluţionare maghiare, chiar dacă legenda
aversului înseamnă "Monetăria Regală Maghiară".
Moneda cu efigia împăratului Ferdinand I (care a
abdicat abia la 2 decembrie 1848), recunoscut
totuşi ca rege al Ungariei de către revoluţionarii
maghiari până în toamna anului 1848, montată în
cilindrul zimţat de care se leagă şirul celor 6
monede revoluţionare şi în care se şi fixează
sistemul de închidere, are efigia imperială montată
pe faţa interioară, invizibilă în timpul purtării
podoabei, pe care se găsesc de altfel şi reversurile
monedelor revoluţionare, cu legenda referitoare la
valoarea lor nominală, pe când faţa exterioară,
vizibilă în timpul purtării brăţării, prezintă
aversurile celor 6 monede revoluţionare, cu stema
Ungariei şi aversul monedei imperiale, cu
reprezentarea Sf. Fecioare Maria cu Pruncul Isus,
ca Patrona Hungariae (Abb. 1-2). Nici modul de
montare al monedelor în componenţa acestei
interesante bijuterii, nici numărul lor nu sunt lipsite
de importanţă din punct de vedere al sentimentelor
patriotice maghiare. Numărul total al monedelor
este egal cu al celor 7 personalităţi importante de la
începuturile istoriei naţiunii maghiare, al şefilor de
triburi care, după înfrângerea suferită din partea
pecenegilor (893) au făcut un legământ cu propriul
sânge, recunoscând autoritatea de căpetenie
supremă (fejedelem) a unuia dintre ei, Árpád (cca.
845-cca. 907), fiul lui Álmos. El a acţionat în
calitate de conducător militar (gyula) în contextul
luptelor duse de către maghiari ca aliaţi ai
Imperiului bizantin împotriva Bulgariei şi ca aliaţi
ai Sf. Imperiu romano-german împotriva statului
Moraviei Mari, ceeea ce a şi determinat migraţia
lor spre Câmpia Pannonică (895). Istoriografia
romantică maghiară l-a considerat drept fondatorul
statului maghiar, deoarece în 898 ar fi convocat la
Szeged o întrunire a fruntaşilor maghiarilor, spre a
hotărî asupra conducerii şi organizării ţării, iar în
904, după asasinarea de către bavarezi a
conducătorului religios (kende) Kurszán în cursul
unui festin care a avut loc la graniţa apuseană a
Pannoniei, şi-a asumat întreaga putere. Evident,
moneda mai mare, de 10 crăiţari, cu efigia
imperială, îl simbolizează pe deţinătorul autorităţii
supreme. Modul de montare al monedelor spre a
alcătui brăţara sugerează evident şi simultan o
chemare a ocrotirii divine asupra Ungariei prin

123

Ne referim în principal la lupta şi masacrul de la
Sângătin (20-22 octombrie 1848) şi la bătăliile de la
Ocna Sibiului (4 februarie 1849), Slimnic (4 februarie
1849) şi Sibiu (11 martie 1849). Cu excepţia răvăşirii
colecţiei de manuscrise, Palatul Brukenthal nu a avut de
suferit în cursul celor două zile de jaf (12-13 martie)
care au urmat cuceririi Sibiului de către armata
revoluţionară maghiară, iar apoi, în urma discuţiei
custodelui J. L. Neugeboren cu generalul Józef Bem, s-a

româneşti din acele vremuri faţă de Revoluţia maghiară:
Neamţu 1997.
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relaţiile dintre diferitele comunităţi etnice din
Transilvania, depăşită însă apoi prin compromisul
dualist din 1867, în urma căreia existenţa de facto a
statului maghiar a fost restaurată şi unele dintre
cuceririle Revoluţiei maghiare au fost acceptate de
către autorităţile imperiale, iar naţiunea maghiară,
prin reprezentanţii săi politici, a admis în sfârşit să
îl recunoască drept rege apostolic legitim pe
împăratul austriac Franz Josef I de HabsburgLorena, cu preţul sacrificării celor mai radicale
revendicări ale Revoluţiei, dar şi al nesocotirii
revendicărilor naţionale ale popoarelor nemaghiare
care trăiau pe teritoriul Coroanei Sf. Ştefan, în
vederea păstrării integrităţii şi stabilităţii interne a

monarhiei habsburgice, ameninţate în epoca intrării
brăţării în colecţiile muzeului tocmai de idealurile
rămase doar parţial împlinite ale revoluţiilor de la
1848: cele de dreptate socială şi naţională. Potrivit
dictonului clasic Historia est magister vitae,
această podoabă putea avea astfel, pentru custozii
Muzeului Brukenthal, valoarea unui document al
istoriei recente şi, totodată, al unui memento, nu
numai din perspectiva filosofiei istoriei, ci şi în
sens politic, din punct de vedere al sentimentelor
naţionale şi al atitudinii patriotic-legitimiste.

bucurat de protecţia autorităţilor provizorii până la
sfârşitul ocupaţiei (21 iulie 1849) şi, cu toate că uşa care
ducea dinspre sala de lectură spre cabinetul numismatic
a fost găsită forţată la 24 iulie 1849 de către comisia de
constatare a pagubelor provocate instituţiei, nu s-au
constatat sustrageri de piese (Ittu 2008, p.17sq.). Din
anumite motive, ne îndoim însă de unele dintre aceste
afirmaţii. Se cunoaşte că muzeul a fost sechestrat de
către autorităţile revoluţionare maghiare (16 martie
1849), ca urmare a intenţiei acestora, exprimată de către
comisarul superior guvernamental Csányi László, de a
rechiziţiona muzeul, în scopul despăgubirii muzeelor
maghiare din Târgu Mureş şi Aiud (Ittu 2008, p. 95),
prădate de către "hoardele" (trupele neregulate) ale
saşilor şi românilor. De altfel, după cum menţionează
procesul verbal întocmit de către amintita comisie,
custodele J. L. Neugeboren nu a constatat lipsa vreunor
monede din cupru păstrate în vitrine (Ittu 2008, p. 97),
iar în prezent ştim că din colecţia numismatică a
Muzeului Naţional Brukenthal nu se mai găsesc unele
monede, în special din aur, care sunt menţionate în
inventarul colecţiei lui Samuel von Brukenthal, întocmit
încă în cursul vieţii acestuia, însă data şi împrejurările în
care ele au dispărut sunt necunoscute (Dudău 2007b, p.
90). Nu există dovezi certe că aceste monede ar fi
dispărut în cursul ocupaţiei maghiare din martie – iulie
1849, dar nici că ar fi fost înstrăinate ulterior, de pildă
cu prilejul evacuărilor parţiale ale colecţiilor, ca măsură
preventivă în cursul celor două conflagraţii mondiale, în
1914-1919 şi 1944-1947.
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LISTA ILUSTRAŢIILOR
Fig. 1 – Faţa interioară a brăţării cu monede revoluţionare maghiare din colecţia Muzeului Naţional
Brukenthal din Sibiu.
Abb. 1 – Die Innenseite des Armbandes mit ungarischen Revolutionsmünzen aus der Sammlung des
Brukenthal- Nationalmuseums zu Hermannstadt.
Fig. 2 – Faţa exterioară a brăţării cu monede revoluţionare maghiare din colecţia Muzeului Naţional
Brukenthal din Sibiu.
Abb. 2 – Die Außenseite des Armbandes mit ungarischen Revolutionsmünzen aus der Sammlung des
Brukenthal- Nationalmuseums zu Hermannstadt.
Fig. 3-4 – Detalii ale sistemului de închidere.
Abb. 3-4 – Details des Verschlußsystems.

Ein Armband mit in 1849 geprägten ungarischen Revolutionsmünzen aus der alten numismatischen
Sammlung des Brukenthal- Nationalmuseums aus Hermannstadt und seine kulturgeschichtliche
Bedeutung
Zusammenfassung
Wegen einigen Eigenheiten der Ausführung des Verschlußsystems und der Verbindungsglieder, das
Armband mit Münzen aus der numismatischen Sammlung des Brukenthal- Nationalmuseum aus
Hermannstadt kann nicht für ein Schmuckstück das der traditionellen Volkstracht spezifisch sei helaltet
werden. Die Schmuckgegenstände mit Münzen stellen einen orientalischen Einfluß auf dem wohlhabenden
Bauerntum dar, dessen Tracht zu einem Modell geworden ist, sowohl für die Vertreter der ärmeren
Bevölkerung, die diese Schmuckgegenstände durch billigere Stücke aus gewöhnlichem Metall ersetzt, wie
auch im ausgehenden 19. Jh. und in der ersten Hälfte des 20. Jh. für die politischen Eliten, wann die
traditionelle Volkstracht zu einer Inspirationsquelle für die "Nationaltracht" geworden ist. Die
Einfaßungsweise der ungarischen kaiserlichen Münze und der 6 ungarischen Revolutionsmünzen deutet an,
daß das Armband, das höchstwahrscheinlich einer Person ungarischen Herkunft zugehörte, stellt ein
Andenken an der Zeit der ungarischen Revolution und des Bürgerkrieges von 1848-1849 dar. Für die
Sammlung des Brukenthalmuseums wurde es in 1879, vielleicht anläßlich der 30. Gedenkfeier dieser
blutigen Ereignisse erworben, als ein Dokument der jüngsten Geschichte Siebenbürgens, beziehungsweise
der Hermannstädter Gegend.
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FORTIFICAŢIILE MEDIEVALE DE LA
TĂLMĂCEL ŞI AVRIG-RACOVIŢA (JUDEŢUL SIBIU)

Petre BEŞLIU MUNTEANU
petre.besliu@brukenthalmuseum.ro
Muzeul Naţional Brukenthal Sibiu
Keywords: medieval, fortification, precinct, Avrig-Racoviţa, Tălmăcel.
Abstract: The fortifications from Avrig-Racoviţa and Tălmăcel (dep. Sibiu, Romania) were stone structure
precincts, covered with earth. The Avrig-Racoviţa fortification was a precinct, protected by an earth wall,
probably unfinished. In Tălmăcel was a precinct with an earth wall. The Avrig-Racoviţa fortification was
probably inhabited. Both fortifications belonged to the defensive system of the south of Transylvania..
Cu toate dificultăţile de finanţare, în ultimii ani
am identificat şi cercetat în judeţul Sibiu o
fortificaţie medievală în vatra satului Tălmăcel şi o
alta în hotarul localităţilor Avrig şi Racoviţa,
fortificaţii aflate în legătură cu sistemul defensiv
sud-transilvănean din Evul Mediu. Relaţiile
fortificaţiilor cu mediul geografic şi comunităţile
umane din zonă sunt esenţiale pentru dezvoltarea
analizei istorice.
Tălmăcelul se află la trei kilometri distanţă de
mai cunoscutul oraş Tălmaci. În Evul Mediu, pe un
drum de plai, satul era legat de Sadu1 urmând în
parte cursul pârâului Tălmăcuţ, prin cătunul Plopi
astăzi dispărut. (Planşa I, B) Toponimicele - Plopii
Mari şi Plopii Mici - păstrează numele satului
dispărut în vecinătate, pe locul căruia mai sunt
câteva colibe de păstori. Tălmăcuţul, împreună cu
alte două păraie ce împart în trei satul, se îndreaptă
spre Tălmaci, unde se varsă în Cibin.
Mai aproape de dealul Zăpozi (într-o hartă
modernă se numeşte Dealul Turnului), unde se află
urmele fortificaţiei medievale, este comuna Boiţa
de la gura Defileului Oltului. (Planşa I, A) Drumul
spre Boiţa, folosit încă de localnici, trece pe sub o
culme de 650 m înălţime, dominantă a regiunii şi
dominată la rândul ei de vârful Sterpul (2142 m)
din Masivul Cibin. Spre vest de Sterpul se află
valea abruptă a Lotrioarei, apoi culmile
Pologaşului, Brăneasa şi vârful Prejba. Din ultimul
loc pornesc culmile munţilor şi drumurile de plai
din Cibin şi Lotru.
Dealul şi ruinele cetăţii se leagă geografic de
Tălmăcel. Drumul vechi dinspre Tălmaci spre
Tălmăcel trecea printr-un loc numit Armeni, unde
tradiţia consemnează vatra veche a satului, cu o

greu de explicat biserică scufundată în mlaştină. O
potecă ce coboară din Zăpozi trece prin poieni şi
livezi, pe lângă cimitirul comunal cu capelă, şi urcă
apoi spre dealul de la est, unde sunt ruinele cetăţii
Landskrone.
De sub culmea Zăpozii izvorăşte Pârâul
Turnului, care se varsă în Râuşor. Deasupra
izvorului pârâului se află urmele ascunse în pământ
ale unei fortificaţii medievale. Accesul pe culme
este mai uşor prin spatele grădinilor din Tălmăcel,
pe la sud şi apoi la est. Înainte de a ajunge pe
culme se vede un loc stâncos, o posibilă carieră
pentru constructorii fortificaţiei. Amplasamentul
fortificaţiei este mai spre sud, la capătul culmii tot
mai înguste. Spre vest, spre valea Turnului, panta
este abruptă. La capătul traseului, pe un platou mai
înalt cu 2-3 m decât culmea pe care am mers a fost
amenajată fortificaţia. (Planşa I, X) Spre sud, din
roca nisipoasă s-a format o prăpastie cu ciudate
forme de relief datorate curenţilor de aer dinspre
Valea Oltului şi a ploilor. (Fotografia 1) Spre vest,
ca şi spre sud, panta este greu accesibilă. O potecă
coboară pe lângă marginea prăpastiei spre sud-est
unde se află Boiţa.
Singurele referinţe bibliografice, fără bază
documentară, provin dintr-o monografie locală.
Potrivit autorului, românii din Tălmaci au fost
expulzaţi pe la anul 1520 spre munte. Mai apoi,
probabil cuprinse de remuşcări, autorităţile i-au
ajutat pe cei urgisiţi să întemeieze satul atestat,
după cum spune povestitorul, în anul 1488! În final
este exprimat regretul că nu s-au făcut cercetări
arheologice care să lămurească îndrăzneţele
ipoteze. Mai de folos este fotografia cu platoul
descris mai sus şi cu un text care acreditează
legenda şi pune sub semnul întrebării existenţa
fortificaţiei: Lângă pârâul turnului, locul unde s-a

1

Pe o culme, între Sadu şi Cisnădie, se află ruinele unei
cetăţi medievale. Vezi: Beşliu Munteanu 1995, p. 36-44.
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găsit butoiul cu galbeni şi unde s-ar fi aflat un
vechi turn de observaţie2.
Documentele pomenesc la începutul secolului
al XVI-lea mai multe „turnuri roşii” (inferior,
superior, de mijloc)3. Două, cele de la Boiţa şi
Turnul Spart, sunt cunoscute. Nimeni nu s-a
întrebat unde era al treilea. Se naşte apoi fireasca
întrebare dacă cnezii din Mărginime nu au profitat
şi ei, ca şi cei din Ţara Haţegului, de luptele
antiotomane sau de administraţia săsească ca să
obţină privilegii de construcţie.
Cercetarea arheologică de la Tălmăcel a rămas
mult timp la stadiul de „intenţii generoase” sau de
sondaje limitate, ca în anul 2007. Nici urmele de
pe teren păstrate nu au fost relevante şi
încurajatoare. Câteva pietre şi mortar au apărut în
1998 pe buza prăpăstiei dinspre sud. Într-o
periegheză ulterioară, urmele de material dislocat
au dispărut, probabil alunecând în prăpastie.
Cercetări arheologice pe o suprafaţa mai întinsă
s-au derulat în perioada iulie - august 2008, graţie
sponsorizării d-lui Emil Crişan şi în 2009 printr-o
sponsorizarea a domnilor Vasile Rus şi Ioan
Grădinar.
Cu toate că au fost practicate două secţiuni
principale, trei secundare şi şase casete, nu sunt
multe informaţii certe despre fortificaţia medievală
de la Tălmăcel. Pe marginile platoului, sub stratul
de nisip se află structuri de pietre cu lăţimea
aproximativă de 70 cm şi înălţimea de 60-70 cm,
prinse cu mortar de var. Raportul amestecului - o
parte var şi patru părţi nisip - nu a dat rezistenţă
zidăriei. Majoritatea pietrelor sunt de dimensiuni
mijlocii, tăiate din piatră calcaroasă. În structura
zidăriei au fost evidente fragmente de cărămizi.
Alte cărămizi au fost găsite în secţiunea magistrală.
Starea de conservare precară a structurilor de
zidărie afectate de oameni şi forţele naturii,
posibilitatea ca zidăria de proastă calitate să
alunece pe stânca folosită ca bază (şanţul de
fundaţie, acolo unde a fost identificat, este
superficial) nu încurajează afirmaţii certe. Stratul
masiv, fără urme ale activităţii oamenilor, depus
deasupra urmelor de zidărie, poate fi lesne
confundat cu sterilul de la mici adâncimi din
fortificaţiile construite în pădure.
După
cercetarea
terenului
fortificaţiei
medievale de la Tălmăcel este cert că lucrările de
construcţie au vizat atât terasa superioară - botul
dealului -, cu bună vedere spre Defileul Oltului, cât

şi o curbă de nivel inferioară, la înălţimea culmii
de acces dinspre Tălmăcel. (Planşa a II-a)
Urme mai consistente de zidărie din incintă au
ieşit la iveală spre nord, direcţia de acces de la
Tălmăcel. Terenul dinspre vest, spre Valea
Turnului, afectat de alunecări de teren, a păstrat
puţine urme de zidărie. Aceeaşi situaţie se
regăseşte spre sud şi spre est, unde au apărut
simple şi puţin relevante aglomerări de pietre şi
mortar. Secţiunea I din 2009 (Fotografia 3), de la
est, a lăsat cu greu să se vadă urma unui şanţ de
fundaţie superficial, cu o placă de mortar la baza
zidului şi cu aceleaşi aglomerări de pietre şi mortar
deasupra. (Planşa a X-a) Pe această latură intenţia
constructorilor de amenajare a terenului se
evidenţiază în terasarea pantei.
Laturii dinspre est, pe unde puteau urca cei ce
veneau dinspre Valea Oltului, i-a fost acordată mai
multă atenţie. Astfel, ca spre sud, la limita
prăpăstiei, acolo unde şi azi e o potecă cu vegetaţie
cu spini, a fost amenajat un obstacol. Segmentul de
val poate fi lesne confundat cu o movilă de
pământ. Taluzarea manuală a fost relevantă: a scos
la iveală urme consistente de mortar. O altă
denivelare spre nord, pe traseul drumului dinspre
Tălmăcel, aflată sub terasa superioară, este
naturală.
Partea vestică a laturii nordice a zidului incintei
inferioare a fost bine reliefată de săpătura
arheologică. Secţiunea magistrală a lăsat să se vadă
un segment de zidărie cu lăţimea aproximată la
1,50 m. În caseta de la vest am scos la iveală o
structură de zidărie relativ îngrijit lucrată din pietre
cioplite, cu lăţimea de 0,70 m. Zidăria s-a păstrat
pe o înălţime de 0,20 - 0,30 m. Înspre interior, din
planul zidului de incintă a ieşit un pinten cu
dimensiunile de 0,80 X 0,90 m. (Fotografia 2)
Fragmente de cărămizi cu grosimea de 3,5 cm,
4 cm şi 5 cm şi lăţimea de 12 cm, 13 cm şi 16 cm
au fost recoltate din această zonă. Pe suprafaţa
cărămizilor a rămas mortar, dovadă că au făcut
parte din structura zidurilor. Colţul zidului de
incintă se rotunjeşte spre nord şi dispare în buza
prăpăstiei.
Structura de zidărie a segmentului de est al
laturii de nord nu a fost la fel de evidentă. O piatra
cioplită, dispusă în aşa fel încât să lase impresia
unei margini de zid era aşezată pe cant, nefiresc în
marginea unui zid. Alte pietre mai mici erau
amestecate cu mortar mult, dar şi cu pământ.
Pe locul colţului zidului a crescut vegetaţie
distrugând structurile subterane. În general însă,
stratul masiv de nisip depus pe zidărie a diminuat
efectul distructiv al vegetaţiei.

2

Stroilă 1996, p. V, din capitolul Amintiri din satul
meu.
3
Rechnungen 1880, p. 416, 429, 476.
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Aspectul din urmă semnalat - structura de
zidărie neomogenă, din rocă friabilă, de
dimensiuni mijlocii, cu pietre mici prinse în
mult mortar lăsând impresia unui emplecton- a
fost evident şi pe terasa superioară (botul dealului).
În două casete am desluşit profilul semi rotund al
îngrămădirilor de pietre.
Materialul arheologic sumar, cum era de
aşteptat după descoperirile făcute cu ocazia
cercetărilor arheologice la cele mai multe din
cetăţile de pădure, ilustrează tehnologia ceramicii
din secolele XIV-XVI. Arderea intensă a oalelor,
al căror pereţi, deşi subţiri, devin rezistenţi,
îndeamnă la o datare în perioada menţionată.
Având ca termen de comparaţie ceramica
descoperită la Tălmaci-Landskrone, remarcăm
calitatea inferioară a materialului ceramic de la
Tălmăcel. (Planşa a V-a) Pasta a încorporat nisip şi
pietriş de mici dimensiuni. Suprafaţa vaselor nu a
fost finisată, lăsând să se vadă denivelări.
Fragmentele ceramice descoperite în SI din 2009
sunt arse până la oxidare doar în interior, cu urme
evidente de ardere pe vatră. Din aceeaşi zonă sudestică, bogată în material arheologic, provin cuie
folosite la prinderea şiţelor în acoperiş. Un
fragment de potcoavă (de cizmă ?) a apărut tot în
săpătura arheologică din 2009.
Nu este lipsită de valoare descoperirea,
împreună cu fragmentele ceramice, a resturilor de
oase de animale (oaie şi pui de găină). Resturile de
oase recuperate în 2009 şi analizate de colegul
Alexandru Dobrescu provin de la un miel şi un
porc tânăr.
Există posibilitatea unor raportări tipologice şi
de tehnică a construcţiei cu fortificaţia de la AvrigRacoviţa. De asemenea, este util a aminti că la
începutul secolului al XV-lea registrele de socoteli
ale Sibiului consemnau un cneaz din Tălmăcel
numit Hertze (herzeg - domn sau herz - inimos)
care strângea impozitul datorat de comunitatea
sătească magistratului sibian şi era folosit pentru o
solie la voievodul Transilvaniei 4. Rolul fortificaţiei
şi al plăieşilor din zona românească a sudului
Transilvaniei poate fi ilustrat de atacul vlahilor
localnici asupra bandelor de akângii în 1493.5

aluneca pe panta dealului. Structura de zidărie mai
bine păstrată din C1-2009 a fost protejată cu carton
gudronat şi cu pământ nisipos. (Fotografia 4) Dacă
promisiunile administraţiei locale de a pune în
valoare situl arheologic se vor pune în practică,
zidăria va putea fi lesne dezvelită şi consolidată.
Fortificaţia medievală de la Avrig - Racoviţa
Cetatea medievală aşezată pe o culme ce
coboară din vârful Suru al Munţilor Făgăraş, la o
altitudine de 846 m, între localităţile Avrig şi
Racoviţa (judeţul Sibiu) a fost menţionată în
studiile istorice mai vechi pe baza unor observaţii
de teren6, în cele mai noi studii informaţiile de
teren cunoscute au fost doar speculate7.
Ca şi în cazul fortificaţiei de la Tălmăcel,
aşezarea geografică şi relaţiile cu localităţile
apropiate sunt utile în reconstituirea istorică.
Accesul pe care l-am preferat, dinspre Racoviţa,
atinge, după un drum judeţean greu practicabil, apa
Mârşei şi urcă spre sud, pe o culme de deal, până la
gruiul pe care a fost aşezată cetatea. Un acces mai
dificil pe culme se poate realiza venind pe malul
apei Mârşa, pe la staţia de alimentare cu apă a
oraşului amintit, un important centru industrial în
epoca comunistă.
Pe piciorul dealului se poate ajunge şi din
Avrig, pe drumul spre Făgăraş (cabana Poiana
Neamţului) şi apoi schimbând direcţia spre Pârâul
Turnului. Drumul dinspre Racoviţa sau Avrig este
aproximativ la fel de lung şi dificil. În ultima parte,
urcuşul pe înălţimea de 846 m este şi mai greu.
Panta este abruptă, iar vegetaţia deasă cu copaci
doborâţi de furtună sau de localnici face drumul şi
mai anevoios. Accesul la sursa de apă -Pârâul
Turnului- este dificil. Un drum practicat de
forestieri vine dinspre Valea Mârşei şi ocoleşte pe
la nord-est înălţimea. Un alt drum forestier, pe
Valea Lupului, ajunge până la baza monticolului
numit în ridicarea topografică iozefină din secolul
al XVIII-lea Tsetate Berg. Valea Mârşei adună trei
pâraie care izvorăsc din culmea cetăţii: Valea
Cetăţii, Valea Sasului şi Valea Foii. Un Pârâu al
Cetăţelii (vel Stephanus Bach) se varsă în Râul
Mare, în partea Avrigului. (Planşa a III-a;
Fotografia 5)
Locul pe care a fost amenajată fortificaţia este
împădurit, astfel că prima etapă a cercetării
arheologice a constat în defrişarea terenului
acoperit de vegetaţie şi de copaci căzuţi.

Conservarea sitului
Starea de conservare a sitului arheologic nu este
încurajatoare pentru intenţii de conservarevalorificare. Firesc, secţiunile arheologice au fost
umplute cu pământul care avea tendinţa de a

6

Horedt 1941, pp. 17 - 19.
Luca et alii 2003, p. 46 (platformă de luptă); Rusu
2005, p. 544 (urme de mortar legate de piatra dislocată
cu prilejul săpării şanţului); Ţiplic 2006, p. 240
(fortificaţie posibil databilă în secolele XI-XIII).
7

4

Rechnungen 1880, p. 424, 503, 521.
Beşliu Munteanu 2009, p. 78 cu bibliografia
subiectului.
5
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În funcţie de denivelările din teren, semne ale
unor structuri de apărare sau ale unor eventuale
amenajări interioare, a fost practicată o secţiune
lungă de 7 m şi lată de 1,50 m8 în partea mai joasă
a terasei. Secţiunea I a intersectat o astfel de
denivelare şi a atins una din gropile aflate în
interiorul presupusei incinte. (Planşa a IV-a)
Numai în partea de nord, nord-est denivelările
care marcau prezenţa unei incinte erau evidente şi
continue. Din acest motiv pe acest segment au fost
practicate două secţiuni (a doua a avut opt metri
lungime), care au vizat interiorul incintei şi două
casete pentru dezvelirea substrucţiilor.
Segmentul de zid dezvelit în SI avea lăţimea la
bază de 1,20 m şi în elevaţie 1 m. În partea
inferioară, zidul văzut din exterior avea un aspect
mai îngrijit, fiind alcătuit din pietre de carieră
cioplite. Mortarul de culoare albă (strat de 2-3 cm
lăţime) ieşea dintre pietre. În partea de sus, zidul
păstrat era amenajat din pietre mai mici. În acest
loc segmentul lăsa impresia unei structuri neîngrijit
lucrate. Talpa zidăriei era la -1,50 m de creasta
mantalei de pământ. (Fotografia 6)
Zidăria a fost aşezată direct pe stâncă. Suprafaţa
dezvelită în săpătură lasă să se vadă urmele
tăieturii în stâncă. În partea de jos a secţiunii a fost
evidentă o adâncitură de formă neregulată. În
exterior, la baza zidului a rămas depus un strat
relativ consistent de nisip amestecat cu var.
În secţiunea II şi caseta 3 suprafaţa exterioară a
zidului dezvelit este uşor oblică. Sunt de reţinut
aspectul neîngrijit al zidului şi tehnica de
amenajare cu „parament” exterior format din pietre
de talie mai mare şi pietre mai mici în mijloc.
(Fotografia 7) Alte amănunte interesante: lăţimea
la bază a zidului este de 1,40 m, iar talpa se
regăseşte la -1,10 m de vârful mantalei de pământ.
Secţiunea III avea menirea de a identifica
eventuale urme de construcţie pe latura de sud,
acolo unde se termina terasa superioară. Ea fost
generoasă, având dimensiunile suficient de mari (7
X 1,50 m) pentru a regăsi eventuale urme de
construcţie. Din nefericire, ele nu au apărut.
(Planşa a IV-a)
Secţiunea VII a avut rostul de a secţionat valul
de la sud, de pe terasa inferioară. Din acest motiv
s-a întins pe 17 m lungime şi a conturat profilul
unui val lat de 7 m, format din depunere de pietriş;
înălţimea maximă a valului este de 2 m. Înălţimea
a fost stabilită faţă de nivelul actual de călcare de

la nord de val, în partea opusă terenul coborând în
pantă. (Fotografia 8).
Spre sud, sud-vest au fost practicate trei
secţiuni de 3 X 1,50 m (SIV), 4 X 1,50 m (SV) şi
4,50 X 1,50 m (SVI) în porţiunile de teren
denivelate. Săpătura din SIV a dat la iveală un
conglomerate formate din pietre mici şi mortar.
Pietre de dimensiuni mijlocii şi urme de mortar
au apărut în SV. Masa de zidărie amintită are în
prezent înălţimea de 0,70 m. O zidărie de pietre şi
mortar înaltă de 0,50 m a apărut şi în secţiunea VI.
În suprafeţele cercetate nu am găsit nici un
fragment de vas ceramic sau de altă piesă
arheologică
Starea actuală a sitului arheologic este în ultimă
instanţă rezultatul acţiunii vegetaţiei şi a unor
căutători de comori. Dealul se afla în apropierea
traseului urmat de patrulele Regimentului
românesc de graniţă Orlat, cu un detaşament la
Racoviţa. Gropile de mari dimensiuni din interiorul
fortificaţiei pot fi mai degrabă puse pe seama
militarilor decât a unor căutători răzleţi. Nu sunt
excluse nici intervenţii mai recente în urma cărora
au apărut şanţurile în val.
Distrugeri masive s-au produs însă cu mult
înainte, când a fost distrus segmentul de sud, sudvest dinspre terasa cu val şi drumul de acces de la
vest. Nici ipoteza nefinalizării planului nu trebuie
exclusă. Spre sud nu se vede nici un fel de
amenajare, iar spre vest şi nord-vest sunt doar
urme ale activităţii de amenajare. Comparaţia cu
segmentul de zidărie de la nord, nord-est duce la
aceeaşi ipoteză: fortificaţia nu a fost finalizată.
Lipsa inventarului eventualilor locuitori întăreşte
aceeaşi ipoteză, chiar dacă nici în alte fortificaţii
din zona de pădure -Răşinari, Sadu- săpăturile
arheologice nu au fost darnice în material
arheologic.
Spre deosebire de latura de nord, nord-est, unde
pietrele au fost aşezate pe stâncă, la sud, sud-vest
săpătura arheologică nu a întâlnit decât pământ
gălbui, lutos. El nu asigura o bază durabilă pentru
structura din pietre masivă a unui zid de cetate.
Segmentul de zidărie acoperit cu pământ de la
nord, nord-est, valul de pământ şi drumul de acces
care înconjoară cetatea pe la vest şi intră în interior
pe la nord sunt dovezi că a existat o activitate
planificată şi susţinută de construcţie. Ea se vede şi
în urmele tăierii stâncii în partea de nord, în
interior.
Caracteristica principală a fortificaţiei este
folosirea zidului din piatră cu aspect neîngrijit.
Planul lua forma unui oval mai puţin alungit decât
al celorlalte cetăţi din partea central sudică a
Transilvaniei.

8

Lăţimea secţiunilor ar fi fost suficientă pentru
cercetarea unei suprafeţe de unde să poată fi recuperat
material arheologic.
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Concluzii
Studiul comparat al celor două fortificaţii recent
cercetate arheologic scoate în relief trăsături
comune şi note particulare, lăsând loc înserierii
tipologice.
Ambele fortificaţii au fost aşezate pe dealuri
care premerg munţii Cibinului sau ai Făgăraşului
despărţiţi de Valea Oltului. Dealul de la marginea
Tălmăcelului se leagă de formaţiuni pre montane
dominate de Vârful Sterpul şi, mai departe, de
reţeaua de drumuri de culme. Aproape de deal este
intrarea în Defileul Oltului. Spre vest, dincolo de
Olt se află vârful Surul, ocolit de potecile de munte
spre sud. În reţeaua de culmi ale masivului Suru se
află şi cea pe care este aşezată fortificaţia din
hotarul Avrigului şi Racoviţei. De pe terasa cetăţii
se vede Oltul în regiunea Turnul Roşu, însă
distanţa este prea mare pentru ca locuitorii cetăţii
să-i poată opri (vămui) pe negustorii din vale.
Hărţile din secolele XVIII-XIX arată că drumurile
de culme care mergeau spre sud erau controlate de
posturi de graniţă (wachtpost).
Constructorii ambelor fortificaţii au cunoscut
zidăria din piatră şi cărămidă prinse în mortar care
la Tălmăcel este de slabă calitate. Formele
articulate, segmentele de cerc ale zidurilor
descoperite la Avrig-Racoviţa şi Tălmăcel se
deosebesc de cele ovale în elevaţie, dar drepte în
fundaţie de la Cisnădie-Sadu. (Fotografiile 2, 7)
Cele două fortificaţii pot fi incluse prin excepţie
în categoria celor de zidărie din regiunea sub
montană central-sud transilvăneană, doar planul
simplu încurajând o asemenea concluzie. Le
deosebesc dimensiunile şi mai ales utilizarea unor
structuri de zidărie din piatră, stângaci lucrate, cu
mortar de slabă calitate.
Folosirea valului cu miez de zidărie din piatră
este un caz particular la fortificaţia de la Răşinari.9
Stratigrafia secţiunilor arheologice de la AvrigRacoviţa şi dimensiunile considerabile ale zidurilor
dezvelite împiedică concluzia că pe dealul din
hotarele localităţilor Avrig şi Racoviţa ar fi existat
o cetatea cu val de pământ care masca o zidărie din
piatră. (Planşele X-XIII) Starea de conservare
precară a urmelor fortificaţiei de la Tălmăcel nu
este de natură a încuraja afirmaţii sigure asupra
structurii incintei. Segmentul de zidărie de la sud
pledează pentru o construcţie din piatră.
Lipsa materialului arheologic în fortificaţia de
la Avrig-Racoviţa îi dă o notă aparte. Coroborată
cu starea de conservare actuală a structurilor de
apărare a mai bine de jumătate din incintă,
informaţia duce la ipoteza nefinalizării lucrărilor

de apărare. Starea actuală a zidăriei permite, de
asemenea,
discuţia
ipoteticei
distrugeri
intenţionate, aşa cum s-a întâmplat potrivit
informaţiilor documentare la Landskrone. Urmele
slabe de cărbune, evidente în ambele cazuri, sunt
urmare a defrişării prin incendiu a vegetaţiei şi a
unor focuri ocazionale în perioada de folosire a
fortificaţiei de la Tălmăcel.
Există încă o notă comună, definitorie pentru
cele două fortificaţii: dimensiunile reduse în
comparaţie cu fortificaţiile învecinate de la Sadu,
Răşinari, chiar Tălmaci (Landskrone): aproximativ
20 m segmentul lung al incintei exterioare la
Tălmăcel şi aproximativ 60 m în axul lung al
fortificaţiei de la Avrig-Racoviţa. Sistemele de
apărare construite folosesc elementele naturale de
apărare. În planul ambelor cetăţi proiectate, doar
calea de acces mai uşor de parcurs a fost echipată
cu un val de barare din pământ.
Privite în ansamblul cetăţilor de zidărie din
partea central-sudică a Transilvaniei, zona pre
montană, cele două cazuri analizate dau imaginea
unor construcţii ridicate în grabă, chiar
nefinalizate. Cu toate „deficienţele de construcţie”
sesizate în cercetarea arheologică, apreciem
cunoaşterea de către constructorii medievali a
regulilor de bază în apărarea unor înălţimi greu de
cucerit prin poziţia geografică.
Rostul fortificaţiilor este sesizabil, de
asemenea, în analiza de ansamblu. În comparaţie
cu fortificaţiile de la Tălmaci şi Lotrioara, mai
târziu de la Boiţa (Turnu Roşu) şi Boiţa (Tunul
Spart), cele două prezentate aveau menirea de
participa la asigurarea securităţii defileului şi mai
ales a ieşirii din defileul Oltului. De jure, sarcina
apărării revenea autorităţii voievodale (episcopale),
mai târziu comunităţii saşilor. Cele două fortificaţii
legate tot de zona sub montană importantă a
Defileului au din perspectiva strategiei de apărare a
zonei o sarcină secundară. Ele sunt mai degrabă
legate geografic şi strategic de drumurile de plai şi
de celelalte „cetăţi din pădure” începând de la
Breaza (judeţul Braşov), până la Cucuiş (judeţul
Hunedoara).
Din perspectiva securităţii regionale, fortificaţia
de la Tălmăcel asigura împreună cu cetatea de la
Tălmaci (Landskrone) o apărare complexă, în
cleşte. Aplicarea acestui concept strategic poate
explica refuncţionalizarea Landskronului chiar
după ce regale Ungariei a dat poruncă să fie
demolată şi după ce fortificaţia de la Boiţa (Turnul
Roşu) preluase sarcina vămuirii negustorilor şi a
securităţii ieşirii din Defileul Oltului.10

9

10

Nägler - Beşliu Munteanu 1999, p. 4.
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Fără discuţie este recunoaşterea administraţiei
autorităţilor voievodale sau episcopale şi, mai
târziu, a mandatarilor saşi asupra ansamblului
defensiv sud transilvănean. Implicarea cnezilor
români împreună cu plăieşii în securizarea regiunii
este o ipoteză bazată pe dimensiunile reduse,
planul, tehnica de construcţie (generate de starea
social-politică şi experienţa constructorilor) şi de
distrugerea (evidentă la Tălmăcel, ipotetică la

Avrig-Racoviţa) ce poate reflecta relaţiile
antagonice între constructori (locuitori) şi
autorităţi. În lipsa unor documente lămuritoare
discuţia nu poate avansa spre o concluzie fermă,
chiar dacă situaţia politico-administrativă a
regiunii permitea afirmarea unor forţe locale,
nerecunoscute de sistemul juridic al regatului
maghiar.
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Planşa I - Fortificaţia de la Tălmăcel. Ridicarea topografică iozefină (1764 – 1785).
(http://ro.wikipedia.org/wiki/Ridicarea_topografic%C4%83_iozefin%C4%83):
X: locul fortificaţiei;
A: drumul vechi intre Boiţa şi Tălmacel;
B: vechiul drum între Tălmacel şi Sadu;
C: cale de legătură cu drumurile de plai.
Plate I - The medieval fortification from Tălmăcel: The Joseph map (1764 – 1785).
(http://ro.wikipedia.org/wiki/Ridicarea_topografic%C4%83_iozefin%C4%83):
X: the location of the medieval fortification;
A: the old rout from Boiţa to Tălmăcel;
B: the old rout from Tălmăcel to Sadu;
C: Rout to the old paths.
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Planşa a II-a - Ridicarea topografică a fortificaţiei de la Tălmăcel
realizată de ing. Marius Rodean.
Plate II - The medieval fortification from Tălmăcel: the topographical plan.
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Planşa a III-a - Fortificaţia medievală de la Avrig-Racoviţa. Ridicarea topografică iozefină (1764 –
1785).
(http://ro.wikipedia.org/wiki/Ridicarea_topografic%C4%83_iozefin%C4%83):
X: amplasarea cetăţii medievale;
A: drumuri de acces;
B: drum de culme.
Plate III - The medieval fortification from Avrig-Racoviţa. The Joseph map (1764 – 1785).
(http://ro.wikipedia.org/wiki/Ridicarea_topografic%C4%83_iozefin%C4%83):
X: the location of the medieval fortification;
A: roads;
B: mountain road.
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Planşa a IV-a - Ridicarea topografică a fortificaţiei de la Avrig-Racoviţa.
realizată de ing. Marius Rodean.
Plate IV - The medieval fortification from Avrig-Racoviţa. The topographical plan.
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Planşa a V-a - Fortificaţia de la Tălmăcel.
Fragmente ceramice medievale descoperite în săpătura arheologică.
Plate V - The medieval fortification from Tălmăcel.
Medieval ceramics.
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Planşa a VI-a - Fortificaţia medievală de la Tălmăcel (2008).
Fragmente ceramice medievale.
Plate VI - The medieval fortification from Tălmăcel (2008).
Medieval ceramics.
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Planşa a VII-a - Fortificaţia medievală de la Tălmăcel (2008).
Planul săpăturilor arheologice.
Plate VII - The medieval fortification from Tălmăcel (2008).
The archaeological excavations plan.
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Planşa a VIII-a - Fortificaţia medievală de la Avrig-Racoviţa: SII, malul vestic:
1. solul actual;
2. pământ galben, pietre;
3. pământ galben, pigmenţi de mortar;
4. nisip, var, pietricele;
5. zid din piatră.
Plate VIII - The medieval fortification from Avrig-Racoviţa: SII, west side:
1. ground level;
2. yellow earth, stones;
3. yellow earth, mortar;
4. sand, mortar, gravel;
5. stones wall.

Planşa a IX-a - Fortificaţia medievală de la Avrig-Racoviţa. Secţiunea prin val (SVII):
profilul de sud-vest:
1. solul viu;
2. pietriş.
Plate IX - The medieval fortification from Avrig-Racoviţa. SVII:
south-west side.
1. ground level;
2. gravel.
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Planşa a X- a: Fortificaţia medievală de la Tălmăcel: SI (2009), malul de nord:
1. solul vegetal;
2. nisip;
3. pământ brun, pietre, pigmenţi mortar;
4. dărâmături;
5. pietriş;
6. pietriş, mortar;
7. nisip, pigmenţi de mortar;
7a. îngrămădire de pietre, mortar;
8. mortar.
Plate X - The medieval fortification from Tălmăcel. The stratigraphy SI (2009), north side:
1. ground level;
2. sand;
3. brown earth, mortar;
4. stones, sand, mortar;
5. gravel;
6. gravel, mortar;
7. sand, piece of mortar;
8. mortar.
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Planşa a XI-a - Fortificaţia medievală de la Avrig-Racoviţa. SI, malul vestic:
1. solul vegetal;
2. pământ brun; pigmenţi mortar;
3. moloz, dărâmături;
4. solul viu;
5. zid din pietre;
6. stâncă.
Plate XI - The medieval fortification from Avrig-Racoviţa, SI, west side:
1. ground level;
2. brown earth, mortar;
3. stones, sand, mortar;
4. native soil;
5. stone wall;
6. mountain rock;
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Planşa a XII-a - Fortificaţia medievală de la Tălmăcel. Caseta 3, malul sudic:
1. nisip;
2. pământ negru, mortar;
3. pietre, mortar.
Plate XII - The medieval fortification from Tălmăcel. Trench 3. Stratigrapy, south side:
1. sand;
2. black earth, mortar;
3. stones, mortar.
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Planşa a XIII-a - Fortificaţia medievală de la Tălmăcel. Stratigrafie: caseta 3, profilul estic:
1 solul actual;
2. nisip;
3. pietre şi mortar;
4. dărâmături;
5. pietriş, nisip, pigmenţi de var.
Plate XIII - The medieval fortification from Tălmăcel. Stratigraphy: trench 3, east side:
1. ground level;
2. sand;
3. stones, mortar;
4. stones, mortar, sand, earth;
5. gravel, sand, mortar.
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Fotografia 1 - Fortificaţia medievală de la Tălmăcel (judeţul Sibiu);
vedere dinspre râpa de la sud.
Foto 1 - The medieval fortification from Tălmăcel (Sibiu County);
south view.

Fotografia 2 - Fortificaţia medievală de la Tălmăcel:
vedere a colţului de zid de la nord-vest.
Foto 2 - The medieval fortification from Tălmăcel:
wiew from the north-west.

157

Brukenthal. Acta Musei, V. 1, 2010
Petre Beşliu Munteanu

Fotografia 3 - Fortificaţia medievală de la Tălmăcel:
SIII (2009), vedere de la vest.
Foto 3 - The medieval fortification from Tălmăcel:
SIII (2009), view from the west.

Fotografia 4 - Fortificaţia medievală de la Tălmăcel:
protejarea segmentului de zid de la nord.
Foto 4 - The medieval fortification from Talmacel:
the protection of the stone structure.
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Fotografia 5 - Fortificaţia medievală de la Avrig-Racoviţa:
amplasarea fortificaţiei pe culmea din planul doi a imaginii.
Foto 5 - The medieval fortification from Avrig-Racoviţa:
the hill of the fortification.

Fotografia 6 - Fortificaţia medievală de la Avrig-Racoviţa:
SI, vedere de la nord.
Foto 6 - The medieval fortification from Avrig-Racoviţa:
SI, view from north.
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Fotografia 7 - Fortificaţia medievală de la Avrig-Racoviţa:
segment de zidărie la nord (C3).
Foto 7 -The medieval fortification from Avrig-Racoviţa:
northern stone structure (C3)

Fotografia 8 - Fortificaţia medievală de la Avrig-Racoviţa:
secţiunea în val, vedere de la nord (SIII şi SVII).
Foto 8 - The medieval fortification from Avrig-Racoviţa (SIII, SVII):
view from north.
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Abstract: The presence of guild symbols on tombstones is proof of the deceased’s pride to be part of these
professional associations. To them, it is very important to stay in the memory of their descendants through
the profession they used to have within the community. Therefore, a person could be part of a guild only in
case he considered it as his own family, not as a simple workplace, but an integral part of his life and a
fundamental part of his own identity.
Transylvanian tombstones bearing professional
emblems are an important source for the history of
guilds and their symbols. They are present in
cemeteries and churches, containing both master
and guild emblems, which have the purpose of
indicating the profession of the deceased. They are
made of sculptured stone. In addition to the guild
emblems, they also contain heraldic elements
(lions, angels). Their stylistic richness is linked to
the rank and status of the given master within the
community as well.
Numerous tombstones in churches and
cemeteries also bear the emblems of guild masters.
Those who played a significant role in the running
of the town received the right to be buried in the
church.
Generally, these tombstones contain, apart from
the professional emblem, also personal data
concerning the life of the deceased, i.e. the dates of
birth and death, his profession, as well as a quote
from the Bible. Usually, these funerary inscriptions
were selected or written by a teacher or a priest.1
Apart from the professional emblems, some
tombstones also contain religious plastic art
elements, usually in the form of angels. A great
number of tombstones have great artistic value.
In the Middle Ages, one can note the lack of
inscriptions, tombs become anonymous, since the
survival of the soul was more important than the

memory of earthly endeavors. One of the few
tombstones, which survived from this period can
be dated back to 1519, and belongs to a
stonemason from Sebeş.2
Along with the return to the values of the
Greek-Roman Antiquity, there was also a
reappraisal of funerary symbolism. The same as in
The Antiquity, the earthly dimension of the
deceased’s survival is once again assured by the
epitaph, by visibly indicating his name, family
situation, age, profession, and role within the
community. Most of the tombs belonging to guilds,
which will be analyzed below, come from the
eighteenth century. This period witnessed a change
concerning the attitude towards death,3 which
transformed from an episodic individual act into a
public one, in which the entire community the
deceased was a member of participates.
In this period, but also later, tombs belonging to
guilds can be divided into two main categories:
those with an epitaph engraved, in most of the
cases, on the tombstone, and those without an
epitaph, which are more modest and are engraved
only with the professional emblems and name of
the deceased, along with the year of death, at most
the year of birth, added to the lower part of the
emblem.
The crowding of the funerary monument with
decorative elements and its placing within a church

* I would like to express my gratitude to my late
colleague Vígh Béla for the explanation of the Biblical
texts, as well as to Mr. Leonard Ciocan for the
translation of the present article.
1
Melzer 1980, p. 93.

2

Azzola 1983, p. 90; the book presents several such
analogies from the Anglo-Saxon world since the early
Middle Ages until the late Middle Ages.
3
Grancea 2005, p. 243.
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or a cemetery indicate the civil status of the
deceased.
The funerary stele usually contains at least the
deceased’s years of birth and death, the emblem of
the guild of which he was a member, or at least a
professional symbol (a tool or product). In the case
of steles from the first category, we can find
epitaphs, which contain formulas referring to the
transient character of life or, more rarely, quotes
from the Bible (mainly from The Book of Job).
The funerary steles containing epitaphs were
usually
costly,
and
therefore,
usually
commissioned by those of a higher social and
financial status. These steles are placed in
churches. For this study, we made a selection of
tombs from two Evangelical churches, i.e. the
Sibiu Cathedral (four items) and “The Hill
Church” in Sighişoara (ten items).4

all from Sibiu, as well as the tombstones of the
tinsmith Michael Grell,9 the tailors Stephanus
Kreuzer10 and Georgius Heltner,11 the goldsmith
Stephanus Mann,12 the tailor Stephanus Stamp,13
the tinsmith Thomas Groß,14 and the physician
Pancratius H.,15 all from Sighişoara.
2. The second category of epitaphs is more vast
and usually comprises lay texts with religious
message (Christian or pagan), religious texts
(biblical or veterotestamentary), which generally
make a positive presentation of the deceased’s
moral character, and especially indicate the role
they played in the life of the community and the
town.
a. The lay texts with a Christian religious
message prove the influence of popular
Christianity on the immortality of the soul, the
transience of the human condition, and the
perspective of losing one’s life. Firstly, one can
notice here the calling upon the passers-by’s

Inscriptions and emblems
The first common element of all fourteen items
is the identical distribution of the text and
figurative representations (the guild emblem, the
natural decorative elements, and the portraits) on
the surface of the stone. In general, the four sides
of the rectangle are engraved with the Latin
inscription of the deceased’s name, social status
and the years of birth and death (written in letters
or numbers), as well as some stereotype formulas
concerning his moral character or the void he
leaves behind within the community. The second
common element is the texts placed in the centre of
the stone, which represent the most important
message conveyed to the reader. The third
common element from this category is the
decorative and professional elements, usually
placed on the upper part of the tombstone.
1. From the first category, we will mention the
tombstones of the furrier Michael Markgraf, 5 the
tailor Leonhard Kirtscher and his wife
Margaretha,6 the mayor of Sighişoara, Georg
Jüngling,7 and the cobbler Georg Stolzenberger,8

gripped him in this town. His wife and child deposed
him here in January in the year thousand six hundred
and twenty-nine, and Christ [is] his Savior.
8
The inscription is fairly concise, containing only the
(shortened) name of the deceased in German, G[E]ORG
STOLZENBERG[ER] MITBV[RGER] / DISER STADT
EH[RBAR…] / D[ER] IST VERSCH[IE]DEN I[N…].
Translation: Georg Stolzenberger, a citizen of this town
and [a member of] the honorable [guild of cobblers],
departed in [the year…].
9
Michael Grell, tinsmith, who held the positions of
district judge for two years and royal judge for four
years, departed to our Lord on November 11, in the
year of our Lord Jesus Christ 1613, at the age of 42.
10
On June 18, 1620, in his 42nd year of life, the
distinguished man Stephanus […], senator of the town,
was destined to die, and his remains, which provoke our
grief, were laid to rest in this tomb.
11
The honest man, Georgius Heltner from Sighişoara,
regretted by many and laid to rest in this tomb, awaits
the joyous resurrection of humankind.
12
To the righteous and honorable man, Mr. Stephanus
Mann, who was a presbyter for 5 years, a judge for 7
years, and the helpful mayor of Sighişoara for 14 years,
and passed away on October 4, 1647 at the age of 57.
13
Leaving much regret behind, here, in this grave, lies
the honest man, Stephanus Stamp, in the hope of the
joyful resurrection.
14
Under this stone lies the tinsmith Thomas. He came
as a man of modest condition. In this case, the
inscription implies that the deceased’s rise on the social
ladder was praiseworthy, and that he managed to
distinguish himself from the others due to his hard
work.
15
Here lies Pancratius, the renowned surgeon and
physician, whose fame shall remain eternal. He passed
away in the year 1583.

4

Albu 2002, pp. 275 - 319; Melzer 1980, pp. 91 - 114
(from this point on, the translation of inscriptions will
be made according to these works).
5
The tomb of the discreet and honest Michael
Markgraf, who passed away on November 2, in the year
1590, after 41 years […]. [incomplete text]
6
The tomb of the honest man Leonhard Kirtscher, a
citizen of Sibiu, and of his wife, Margaretha Stihn. The
husband passed away on January 8, 1607 and the wife
on January 10, in the year 1606.
7
Here lies a faithful man, whose name was Georg
Jüngling. He lived for sixty-seven years and held the
office of mayor of Sighişoara, and death suddenly
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professional stability,22 the tailor Leonhard
Kirtscher and his wife Margaretha, where
paganism (Lachesis) is mixed with Christianity
(the salvation through Jesus Christ),23 as well as in
Sighişoara, on the tombstones of the tailor
Stephanus Kreuzer (Creuzer),24 the furrier Mathias
Göltner,25 and the tailor Georgius Heltner,
containing two inscriptions, one being Christian26
and the other, pagan.27
Even the most modest tombs, which lack
inscriptions and epitaphs, represent means to avoid
anonymity.
c. The biblical texts come from the Old
Testament, especially from The Book of Job. The
tombstone of the Sighişoara mayor, Georg
Jüngling, in the Sibiu Cathedral is the first example
of the use of a quote from The Book of Job that we

attention, and secondly, the relationship between
the deceased and his own death, thus implying his
desire to remain in the collective consciousness
even in death. Here, we can also mention the
tombstones belonging to the tinsmith Michael
Grell,16 the goldsmith Stephanus Mann,17 the
tailors Georgius Heltner18 and Stephanus Stamp,19
the tinsmith Thomas Groß, 20 and the physician
Pancratius H.,21 all from Sighişoara.
b. The texts with a pagan religious character
also invoke the immortality of the human soul,
only that its passage is not into Heaven, but into
Olympia. The attention of the passer-by is called
upon here as well, and the deceased is addressing
him in a moralizing way. Once again, we
encounter the mentioning of the rank and duration
of the position held in the town council out of the
desire to remain in the collective memory.
Moreover, we find formulas reflecting the farewell
from the loved ones. Such inscriptions we can find,
in Sibiu, on the tombstones of the furrier Michael
Markgraf,
underpinning
the
deceased’s

22

You, who walk towards this (shining white) marble
stone, do not be mad when you read these few lines. In
the cold urn lies Michael Markgraf, who, ever since
childhood and appropriately, strived towards the honest
science, with which he dealt zealously and diligently his
entire life. After selflessly giving to others and kindly
helping many friends with advice, the cruel death did
not want this father to live longer and took away my
whole light. Oh, cruel destiny! The earth took away the
body, while the stars and the heavens [claimed] the
soul.
23
After Lachesis killed me in a blind rage, the good
crowd carried my hurting body here and told me that I
would be taken to this little house together with my wife,
and sealed this work with the big marble stone. Thus,
we, both spouses, rest in a tomb. Soon, it may be Christ
standing next to us.
24
I, Stephanus, lie under this stone, cut by the blade of
the plough, like a red flower in bloom. Now, the Senate
is no longer my place and my institution in this town.
From now on, the honorable town hall will not receive
this man anymore. My origin and prestige led me that
far; my honesty, which the goddess gave me, led me that
far.
25
Under this white stone lies the soulless body of
Mathias Göltner, who met an early fate. Given his
virtues, he would have deserved to live longer, but the
envious fortuneteller deprived him of sunlight: may you
live longer as a spiritual citizen in Olympus. We should
all equally share this fate.
26
We are heading towards the great martyrdom of Your
suffering and death, oh Lord, towards You, with
modesty.
27
Here we laid, oh, Georg Heltner, your cover with
tears on our face. Ah, your death at the zenith of your
life was mourned by Sara, who was your understanding
spouse. We are consecrating this monument to your
memory, and if the high Olympus beckons me, I shall
follow it and then I shall join you as your wife.

16

Oh traveler, with teary eyes you may be watching this
funeral mound, whose interior conceals the earth.
Under this stone lies Michael Grell, who once held the
office of judge here. Among the citizens, he
distinguished himself as a man, who was a model of
virtue and who cherished honesty. The heavens rejoice
at his soul, his nephew at his virtue, the body belongs to
the casket and his heart to the Netherworld.
17
The earth is poor, but it can be as rich in gold and
decorated with various precious stones. Look towards
the peak of the blessed kingdom, for in truth, there reign
kindness and peacefulness.
18
We are heading towards the great martyrdom of Your
suffering and death, oh Lord, towards You, with
modesty.
19
Oh, Stephanus, I, Catharina, tried to place this sign of
profound grief on this tomb, while I buried your body.
Ah, how was it like when you were not allowed to be the
other half of my life anymore? Now, filled with grief, I
shall cover my face in tears. Nonetheless, you are
dwelling in the Heavens and forever you shall dwell
there, where the best hopes of your mortal life came
true. You gave your transient body to the earth. That is
why I am begging You, dear Lord, to reunite me with
him soon. Catharina Göbel, the wife of the deceased,
placed this tombstone.
20
When, after a while, he became rich due to his talent,
he attained high offices, not without praise. Anna, his
wife, his righteous woman, buried his body here with
faith in Jesus Christ. He passed away on February 25.
21
Austria gave birth to me, but still it was Transylvania
who kept me alive; Sighişoara was my home, and I am
still living here, in death; as for the rest, who does not
know how famous and negligent I was in my art? The
Court and the people shall know it.
163

Brukenthal. Acta Musei, V. 1, 2010
Dorin-Ioan Rus

found,28 and the second one is the tombstone of the
cobbler Stolzenberger.29
3. The decorative and professional elements are
also of several types. In this category, we can
include guild emblems, portraits of the deceased,
as well as vegetal and animal decorations.
a. Guild symbols are reproduced as coats of
arms or merely as emblems, which indicate the
profession of the deceased. Thus, we find the
furriers’ coat of arms in two variants, i.e. a fur held
by an angel on the tombstone of Michael Markgraf
from Sibiu,30 and a mantle in relief made of thirty
stoat skins along with their typical little tails,
which is placed on an arched shield on Mathias
Gölner’s tombstone from Sighişoara.31 From
tailors, we have a diversity of representations, all
of them having the scissors as common element.
They are depicted with open blades pointing
upwards and surrounded or accompanied by
decorative elements. On the tombstone of the tailor
Leonhard Kirtscher and his wife, Margaretha, from
Sibiu, one can find a pair of open scissors pointing
upwards and surrounded by a crown of laurels
supported by two griffons.32 On the tombstone of
the tailor Georg Jüngling from Sighişoara, situated
in the ferula of the Sibiu Cathedral, there is a
baroque shield, which contains a pair of open
scissors pointing upwards and friezes supported
from behind by two feminine busts leaning
towards the outside.33 On the tombstone of the
tailor Stephanus Kreutzer (Creuzer) from
Sighişoara, there is a shield coat of arms
containing a pair of open scissors pointing upwards
and the monogram S.K. engraved in superimposed
letters between the open blades.34 On the
tombstone of the tailor Georgius Heltner, there is a
wreath enclosing a pair of open scissors pointing
upwards, which is crossed in the middle by a rose
stem with leaves and blossoms, the latter covering
the free spaces within the wreath.35 On the

tombstone of the tailor Stephanus Stamp from
Sighişoara, there is a niche shaped as a stylized
oval wreath of laurels, which contains the emblem,
i.e. an open pair of scissors pointing upwards and
two hands coming out of a cloud supporting a
heart, from which three roses are growing,
symbolizing the love for one’s neighbor.36 The
cobblers’ symbol, i.e. a tall boot with its tip
pointing rightwards, is placed on a shield along
with the master’s monogram, G.S. This symbol
appears on the tombstone of the guild master
Georg Stolzenberger from Sibiu.37 The symbol of
tinsmiths is the tin cup, which appears on the
tombstone of Michael Grell from Sighişoara: two
angels holding an oval wreath of leaves under a
stylized sun; within the wreath, there is an open
cup oriented leftwards, which represents the
tinsmiths’ tool of the trade; the initials M.G. are
engraved next to the foot of the cup.38 The second
tombstone belongs to the master Thomas Groß
from the same town; it contains two suspended
angel figures holding an arched coat of arms, on
which there is a long-necked and bulbous cup
oriented rightwards having a handle, which ends in
a lid.39 There are also symbols belonging to
weavers, such as the one of the guild master
Andreas Nenchen from Sighişoara, represented by
two shuttles arranged in the shape of a cross,
accompanied by the initials A.N. and the year of
death, 1629.40 The second symbol belongs to
drapers and appears on the tombstone of Andreas
Gobelius from Sighişoara, on which there is an
open pair of draper’s scissors pointing downwards
and placed on a piece of drape in the shape of a
baroque shield, which is also unique in form. 41
In this category of professional symbols, one
can also include the emblems, which are
representations of final products. Here we have one
symbol, the golden ring as symbol of the
36

Ibidem, pp. 102 - 103.
Albu 2002, pp. 172 - 173.
38
Melzer 1980, pp. 93 - 94.
39
Ibidem, pp. 107 - 108.
40
It is very interesting to note here the sign of the cross,
which replaces the conventional one, perhaps in order to
conceal the Catholic faith of the deceased. This
hypothesis is based upon the fact that this is the only
instance when the symbol of wavers appears as such,
given that, in the majority of cases, it appears in the
shape of shuttles crossed in an X.
41
The tombstone is in the collection of the Hill Church
in Sighişoara. According to the data sheet, it belongs to
the counselor Andreas Gobelius, and the inscription –
which is almost invisible today – refers to him as the
husband of Katharina Bulkesch.

28

37

For I know that my redeemer liveth, and that he shall
stand at the latter day upon the earth. (Job 19:25)
[author’s note: The verses are quoted from the King
James’ version of the Bible]
29
For I know that my redeemer liveth, and that he shall
stand at the latter day upon the earth, And though after
my skin worms destroy this body, yet in my flesh shall I
see God, Whom I shall see for myself, and mine eyes
shall behold, and not another; […] (Job 19:25, 26, 27)
30
Albu 2002, pp. 94 - 95.
31
Melzer 1980, p. 100.
32
Albu 2002, pp. 123 - 124.
33
Ibidem, pp. 142 - 143.
34
Melzer 1980, pp. 94 - 95.
35
Melzer 1980, pp. 100 - 102.
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goldsmith, on the finger of Stephanus Mann from
Sighişoara, who was a goldsmith by profession.
The second emblem, placed on the tombstone of
the physician Pancratius H. from Sighişoara, is
represented by a sort of a tall vase with a lid,
placed between a spoon and a pestle – the symbol
of the medical profession – while angels are
stepping on the initials of his name, P.H.42
b. The funerary portrait art. Here, we include
the portraits of the deceased or/and their families.
On the tombstone of the tailor Georg Jüngling,
who held the office of mayor of Sighişoara, there is
an early baroque style ornament illustrating the
figure of the deceased, with a beard, wearing a
dolman and a belt, and holding a sword in the right
hand and a piece of cloth in the left. 43 The second
example is on the tombstone of the goldsmith
Stephanus Mann from Sighişoara. 44 The life-size
figure of the deceased, shown from the front and
sculpted in half relief, covers the entire surface of
the tombstone except for the edges, which are
covered in written text. The figure is bareheaded
and the hair is long, grey, straight, and split right in
the middle. The upper-lip is covered by a long and
strong moustache curved downwards, and the
white wide beard flows down his chest to the
waist, bestowing a very dignified look on its
bearer. The face is slightly damaged and the nose
chipped, perhaps by General Bem’s insurgents,
who devastated the Hill Church in February 1849.
The clothing consists of a long and straight
dolman, which almost touches the ground, and
which is made of dark flowered brocade, having
green sleeves, and being bound with a wide string
made of red silk. Over it, there is a blue mantle,
whose wide-open edges allow the padding and the
dolman to be visible. A wide collar completely
covers the shoulders. The feet, only the tips visible,
are covered in a pair of boots made of soft skin and
with a stitch at the upper end. Above and below the
belt, one can distinguish the hands coming out of
the mantle. The right hand holds a tall stick with a
golden capital, while the left, with a massive
golden ring on the index finger, holds a bunch of
three roses bound with a long white ribbon flowing

downwards, whose edges contain floral
embroideries.45
Here, we can mention another tombstone
containing the portraits of the deceased’s family
members. It is the tombstone of the tailor Heltner
from Sighişoara. On the lower part of the stone,
there are the figures of the Heltner family
members, kneeling one next to the other on a small
mound of flowers, with hands clasped in prayer,
and arranged according to age. On the left, oriented
rightwards, there is the deceased, with white beard,
wearing a dolman fastened with a belt and a long
leather mantle with big buttons. In front of him,
there are his two sons wearing long-sleeved
padded clothes. On the right, oriented leftwards,
there is his wife, and in front of her, there are their
three daughters, dressed in long open mantles worn
over gowns fastened in the waist with a belt, and
with large bonnets on the head. The faces of the
figures are scratched but, in any case, they cannot
bear resemblance to the real portraits. They present
interest mostly for their clothing.
c. Supernatural figures, such as angels, deities,
or even fabulous animals (griffons), accompany
the other elements of funerary ornamentation.
They have a heraldic role (on the tombstones of the
furrier Michael Markgraf, the tailor Leonhard
Kirtscher and his wife, Margaretha, from Sibiu,46
and the tinsmith Thomas Groß), a religious one (on
the tombstone of the tailor Leonhard Kirtscher and
his wife, Margaretha,47 the tailor Stephanus Stamp,
and the physician Pancratius), or both roles at the
same time (as seen on the tombstone of the
tinsmith Michael Grell,48 the tailors Georgius
Heltner and Stephanus Kreuzer from Sighişoara,49
and the goldsmith Stepahanus Mann). An allegory
depicting the goddess Justitia holding the sword in
the right hand and the scales in the left is placed on
the tombstone of the Sighişoara mayor, Georg
Jüngling. It suggests the role, which this master
tailor played in the town.

45

Melzer 1980, pp. 98 - 100.
The angel holding a fur, as a symbol of this guild, can
also have a religious role here, being sufficient in the
funerary representation.
47
In the two upper corners of the rectangular stone,
there are two winged angel heads.
48
In the upper corners of the stone, there are two
winged angel heads, which indicate the religious role of
angels; underneath them, one can notice two angels
holding an oval wreath of leaves under a stylized sun,
having a heraldic role.
49
The four corners of the lower part of the funerary
stone contain winged angel heads.
46

42

Melzer 1980, pp. 108 - 109.
Georg Jüngling became mayor of Sighişoara in 1619,
after the death of Martin Orend, and held this office
until his death. (Albu 2002, pp. 142 - 143)
44
This is the most beautiful item from the Lapidarium
of the Hill Church in Sighişoara. It is a 195 x 95 cm
polychromatic item. Its size reflects Mann’s position of
mayor of the town.
43
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d. Natural and vegetal elements play an
important role in the funerary art of guilds as well.
Thus, the fruit bunches placed on the tombstone of
the tailor Leonhard Kirtscher and his wife
Margaretha from Sibiu, suggest the Tree of Life,
the same as the rose stem with leaves, and the
colonnade placed on the tombstone of the tailor
Georgius
Heltner from Sighişoara.
The
anthropomorphic crescent pointing downwards,
which is placed on the tombstone of the furrier
Michael Markgraf, suggests the control over the
human destiny exercised by heavenly powers. The
tombstone of the tailor Heltner looks very
interesting; it contains the symbols of the hourglass
(the time) and the torch (the eternal light, the torch
accompanying the soul of the deceased in the
underworld, or the purifying fire), placed on the
left and right sides of the two pilasters (the Tree of
Life). On the tombstones of the tailors Heltner and
Stephanus Stamp, there are also two identical
groups of suggestive images, i.e. a pair of hands,
symbolizing the love for the neighbor, are
emerging from a cloud and embracing a heart,
from which three roses are growing; the latter,
corroborated with the winged angel heads placed
in the two upper corners, suggest the faith in the
ascent of the deceased’s souls to Heaven, thus
receiving divine protection.
In the case of the second large category of
tombstones, which are placed in cemeteries, we are
dealing with a population situated on a lower social
level. The majority of these tombstones come from
the Sibiu cemetery. At present, they are deposited
in the History Museum and the Asylum Church in
the same city. Generally, these tombstones contain
only the name of the deceased and the year of
death, and concerning symbols, guild emblems, or
coats of arms.

Speck, the year 1771.), the rope maker Stephanus
Dörner (A heart, which thinks gently and quietly
pursues its own way, is watching the tombs with
no fear and nostalgia. Stephanus Dörner, born on
December 9, 1753, died on April 7, 1810 at the age
of 50 years and 5 months), the butcher Samuel
Moefert (Help to multiply your house, because you
have to die. Samuel Moefert, 1815).
c. Localizing epitaphs, such as that on the
tombstone of the blacksmith Sebastian Wachman
(Erected by the fellowship of blacksmiths from
Sibiu to the eternal remembrance of the master
Sebastian Wachman, together with the tombstone
of the fellowship).
d. Epitaphs with religious messages, such as
that on the tombstone of the hatters Jakob and
Regina Keller (Here lie and await the coming of
Christ, Jakob and Regina Keller, 1796).
2. Decorative and professional elements can
also be divided into different types:
a. Guild emblems appear on every tombstone,
some of them lacking the name of the deceased.
This is the case of a cooper from Sibiu, who passed
away in 1790.50 Generally, the emblems and coats
of arms present on tombstones also appear on other
guild artifacts, such as boxes, tablets, banners,
seals, etc. Therefore, we encounter the book as a
symbol of bookbinders on the tombstone of the
bookbinder Michael Hirsch from 1789,51 and the
tall boot on the tombstones of the cobblers Mathias
Niedermaier (1790),52 Johannes Stoiber (1703),
and Michael Blein (1818).53 The two crossed
50

Ittu 1990/91, pp. 224-226, fig. 7.
Ibidem, p. 226, fig. 11.
52
Ibidem, p. 226, fig. 12.
53
It is one of the most widespread emblems of this
guild. Thus, the symbol of the boot with its tip pointing
rightwards and flanked on both sides by the tools of the
trade is visible on the seal of the Dej guild from 1613,
the seal of the Baia Mare guild from 1619, the seal of
the Târgu-Mureş guild from 1627, the tablet of the
Odorhei guild from 1635, the cup belonging to the Sibiu
guild from 1678, the plates of the Mediaş cobbler
journeymen from 1763, a shield supported by two lions,
the seals of the Târgu-Mureş guild from 1677 and 1848
and another one belonging to the same guild from 1704,
the plate of the Sibiu fellowship from 1753, the
seventeenth century seal of the Rupea guild, the
eighteenth century seal of the Sebeş cobblers’ guild, the
tablet of the Baia Mare guild from 1810, the seal of the
Cluj guild from 1817, the 1819 statute of the cobbler
journeyman fellowship from Reghinul Săsesc, the seal
of the Făgăraş guild from 1821, the board of the
Hunedoara guild from 1828, the tablet of the Reghinul
Săsesc guild from 1833, the seal of the Baia Mare guild
from 1833, the seal of the Bistriţa guild from 1835, the
51

Epitaphs and emblems
1. Although the majority of these tombstones
contain only the name, date of death, and
professional insignia, there are some stones
containing each a short epitaph, which either is a
sort of ave viator, or has a moralizing or religious
character.
a. Simple epitaphs, which give summary
information on the deceased, such as that on the
tombstone of the tailor Michael Zacharias (Here
lies his body, in this tomb [under] this rock. He is
the master tailor Michael Zacharias, 1808.)
b. Epitaphs with a moralizing message placed
on the tombstones of the knife smith Martinus
Speck (Foolish affectation is like a rose, which
grows today and fades away tomorrow. Martinus
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tenterhooks under a carding comb, as a symbol of
wool weavers, appear on the tombstones of the
weavers Andreas Urbanus (1791)54 and Georg
Theil (1804).55 The shoe sole, alone or in a pair,
appears as a symbol of shoemakers on the
tombstones of Johann Drotlauf56 (1794) and
Michael Krauss (1790).57 Knife smiths have one or

several knives as symbols, placed in different
positions, as it can be noticed on the tombstone of
Samuel Hemper (eighteenth century)58 and
Martinus Speck (1771).59 Related to knife smiths,
but organized in a separate guild, were the
blacksmiths, who are represented by different
specific products, the most common being the lock
and scythes, which appear on the tombstones of
Thomas Schuster (1773) and Sebastian Wachmann
(1814).60 The characteristic emblem of hatters is

box of the Agnita guild from 1846, the nineteenth
century boxes of the Baia Mare guild, the eighteenth
century boxes of cobblers in the St. Margaret Church in
Mediaş, on the nineteenth century seal of the Sighişoara
journeymen, the seal of the Dej fellowship from 1877,
the signboard of a workshop in Mediaş from the
nineteenth century (Rus 2008, pp. 128 - 129).
54
Ittu 1990/91, p. 226, fig. 13.
55
Weavers have several symbols with the two crossed
tenterhooks as a common element: 1. The two crossed
tenterhooks having underneath a shuttle and above a
little fork used with the loom, and encircled by a
crowned wreath appear on the seal of the Braşov guild
from 1546, a cup of the Sibiu guild from 1732, the
tablet of the Sibiu guild from 1739, the cup of the
Braşov guild members from 1763, the cup of the Sibiu
journeymen fellowship from 1770, the emblem of the
Braşov guild from 1791, which is preserved in the Black
Church, the eighteenth century box of the same Braşov
guild, the seal of the Sebeş guild from 1871; 2. Two
crossed needles with vegetal decorations on the upper
and lower parts appear on the flag of the Braşov guild
from 1628; 3. Two crossed needles with a shuttle
underneath appear on the sixteenth century box of the
Braşov guild; 4. Two crossed needles, with a shuttle
underneath and surmounted by the Braşov coat of arms,
appear on an undated seal of the Braşov guild; 5. Two
crossed needles, supported by two lions and having a
comb on the upper part and a pair of sheep scissors
placed perpendicularly on a shuttle on the lower part,
appear on a tombstone in the Lapidarium of the Black
Church, dated 1660, the box of the Braşov drapers from
1865, and two tin plates of the same guild from 1766
and 1835, respectively; 6. Two crossed needles on the
seal of the Braşov guild from 1546; 7. The two crossed
tenterhooks, having underneath a shuttle and above a
little fork used with the loom in a baroque wreath
supported by two angels, appear on the flag of the
Cisnădie guild from 1768 (Rus 2008, pp. 176 - 177).
56
Ittu 1990/91, p. 226, fig. 14.
57
Shoemakers were part of the cobblers’ guild, but after
a period of gradual separation, they founded their own
guild. The emblems of this guild are rather diverse,
comprising shoe soles, shoes, as well as boots. In this
case, the following analogies can be found: 1. Two shoe
soles placed vertically, with their tips pointing upwards,
having between a crowned boot last placed vertically
and a heart underneath, appear on the banners of to the
Bistriţa guild from 1766 and 1846; 2. Two shoe soles
placed vertically, with their tips pointing upwards,
having between a crowned boot last placed vertically,
appear on the cups of the Bistriţa guild from 1744 and

1766, an eighteenth century plate of to the Bistriţa guild,
the plate of the Sibiu guild from 1835; 3. Two shoe
soles placed vertically, with their tip pointing upwards,
having a crowned boot last placed vertically between
and the shoemaker knives on the right side, appear on
an undated tablet of the Odorheiu Secuiesc guild; 4.
Two shoe soles vertically placed, with their tip pointing
upwards, appear on the cup of the Braşov guild from
1766; 5. The metallic shoe or the boot sole, as a door
knocker, was used by the guild members from Baia
Mare in the eighteenth century. (Rus 2008, pp. 154 156)
58
Ittu 1990/91, p. 227, fig. 15.
59
These two examples are the only emblems, which
survived from these guild members.
60
These symbols appear not only in the case of
gunsmiths’ guilds (the lock is placed on the tablet of the
gunsmiths’ and locksmiths’ guild from Cluj, dated
1826, the tablet of gunsmiths’ and locksmiths’ guild
from Sighişoara, dated 1651, on the eighteenth century
tablet of the gunsmiths from Sibiu), but also in the case
of blacksmiths (the pruning knives placed on the seal of
the Sighişoara guild from 1651, the seals of the Braşov
guild from 1647 and 1653, the tablet of the Sighişoara
guild from 1777, the seal of the Sibiu guild from 1716,
the eighteenth century box of the Braşov guild, a plate
belonging to the same guild from the same period, the
front side of the inner balcony of the St. Martin’s
Church in Braşov, the wall of the bastion of the Aiud
castle, the seal of the Bistriţa blacksmiths’ guild from
1852, a blacksmith’s signboard in Bistriţa from 1747, a
bench belonging to blacksmiths and placed in the
Evangelic Church in Bistriţa from 1792, the signboard
of the Bistriţa blacksmiths from the eighteenth century
as well as on their signboard from 1860-1890). These
symbols are also present in the case of locksmiths (the
lock on a heraldic shield, which is placed on an undated
seal belonging to the Sighişoara guild; it also appears on
the seal of the Târgu-Mureş guild from the first half of
the seventeenth century, the seal of the Sibiu guild from
1589, the seal of a guild from an unknown town, dated
1611, the late eighteenth century summoning tablet of
the locksmiths’ guild from Sibiu). The lock and keys
can be considered as symbols of blacksmiths’ guilds.
They are depicted along with firearms (especially
beginning with the eighteenth century), because
blacksmiths were also arms manufacturers or merged
with the latter in order to form a guild. The positioning
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the hat, depicted in different forms, according to
the evolution of fashion; it appears on the
tombstones of an unknown master from 1801, the
spouses Jakob and Regina Keller from 1796, and
Johann Schemel from 1855.61 The symbol of rope
makers is the spinning wheel, usually accompanied
by a heraldic crown;62 it appears on the tombstone
of the master Stephanus Dörner, who died in
1810.63 The butchers’ symbol is the cattle head
surrounded by a wreath of laurels and a heraldic
crown above, as it is found on the tombstone of the
butcher Samuel Moefert (1815).64 The symbol of
carpenters is the open pair of compasses with its
arms pointing downwards and placed on a plane,
as it is visible on the tombstone of Villiep
Holtzlender (1790).65 The symbol of the mason
Petrus Bohm (1847) is very interesting, because it
leads us to believe he was a member of a Masonic
lodge; it consists of two crossed pick-axes, a
trowel above them, a straightedge on the right, and
a lead line on the left; on the lower part, there is an
isosceles triangle placed with its peak pointing
upwards, probably representing a pyramid. Most of

the tombstones from this category belong to tailors,
their symbol, the open pair of scissors, appearing
on four tombs found in different Sibiu cemeteries.
The first tombstone belongs to a certain Andreas
Gerger and dates from the seventeenth-eighteenth
century; it contains a pair of scissors placed on a
towel.66 Another deceased person bearing the name
Andreas Gerger has a tombstone dated from 1790,
on which there is a modified symbol, i.e. an open
pair of scissors pointing upwards, having a needle
with its tip pointing downwards placed in between
the open blades. The tombstone of the third tailor,
Michael Zacharias (1808), contains the same
symbol, which is that of the guild as well. The
fourth tombstone, belonging to Michael Czekeli
(1799), contains an open pair of scissors pointing
upwards, which has a heart between the open
blades. Tailors’ tombstones seem better taken care
of, made of finer quality stone, and more
beautifully decorated. Moreover, they even contain
some epitaphs, which is proof that the tailors’ guild
was the richest in Sibiu. Another professional
emblem – the skinners’ barrel supported by two
heraldic lions and having a crown above – appears
on the tanners’ crypt (the last deceased was buried
there in 1883) in the Reformed cemetery in Târgu
Secuiesc.67
b. Decorative elements are rarer in this
category. However, the few, which are present,
bear certain significance. Thus, we find the
guardian angel, a motif also visible on tombstones
in churches, and the bird, which is a symbol for the
human soul, among others. Both these symbols are
visible on the seventeenth-eighteenth century
tombstone of the tailor Andreas Greger. Another

of blacksmith emblems within coats of arms can offer
us a clear picture on these artisans’ numeric presence
within the respective guild. (Rus 2008, pp. 114 - 115,
140 - 143, 153 - 154)
61
Their main symbol is the hat, which was depicted
according to the fashion of the time. However, the three
cornered hat was still present on the eighteenth century
tablet of the Sibiu guild, the box of to the Braşov guild
from 1749, and the plate of the Sibiu journeymen from
1756. (Rus 2008, pp. 153 - 154)
62
The spinning wheel with a chord, with or without a
heraldic crown, can be found also on the seal of the
Braşov guild, the box of the Mediaş guild from 1769,
the lid of an eighteenth century tin vase belonging to the
Braşov guild, the seal of the Braşov guild from 1813,
the seal of the Sibiu guild from 1827, the tablet of the
Agnita guild from 1841, the seal of the Saxon rope
maker journeymen’s fraternity from the nineteenth
century, two eighteenth century pews situated in the
Evangelic Church in Bistriţa. (Rus 2008, p. 143)
63
He is the only one, whose complete dates of birth and
death are engraved on the tombstone (born on
December 9, 1753, died on April 7, 1810). The other
deceased have only the year of death engraved on the
stone.
64
The symbol of butchers, the cattle head, appears on
all their coats of arms and emblems. However, in this
particular form, i.e. the head surrounded by laurel
leaves, it appears exclusively on this tombstone.
65
A similar emblem appears on the seal of the Cluj
carpenters’ guild from 1656, the seal of the same guild
from 1771, the tablet of the carpenters in Târgu
Secuiesc from 1809. (Rus 2008, pp. 139 - 140 and 169 172)

66

Cf. Ittu 1990/91, p. 227, fig. 9.
The open pair of scissors pointing upwards, with a
sewing needle in between its open blades, also appears
on the seal of the Agnita guild from 1637, the
journeymen’s cup from Sibiu, dated 1694, the emblem
from the shelter of the Braşov guild from 1759, the plate
of the Mediaş tailor journeymen from 1784, the
journeymen’s pew in the Evangelic church in Mediaş, a
porcelain cup of a guild from Transylvania from 1828,
the building of the Agnita guild from 1808, the seal of
the Deva guild from 1805, the box of the Braşov tailors’
guild from 1810. In general, one can notice that in most
of the cases, this guild depicted on its emblem its main
tool of the trade, i.e. the scissors, alone or accompanied
by the sewing needle and a flower, sometimes placed on
a shield and/or supported by something. Other
representations (modern tools from the period of
industrialization and manufacturing after the
disappearance of the guilds, and representations of
human figures, such as workers and the holy patron) are
isolated cases. (Rus 2008, pp. 134 - 137)
67
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symbol that we find is the heart, also signifying the
human soul, and it appears on the tombstone of the
tailor Michael Czekeli (1799). The most interesting
symbol is placed on the tombstone of the hatters
Jakob and Regina Keller (1796); on the upper part
of the stone, there is the coat of arms belonging to
the hatters’ guild, two lions holding a threecornered hat. The crowned lions are vertically
placed on a pedestal, their tails pointing upwards,
stepping slightly forward, and with a sitting lamb,
looking upwards, placed between them. Above the
two lions, there is an open heraldic crown. The
emblem is encircled by vegetal ornamentation
typical of the Empire style.68 It is possible that we
are also dealing here with a camouflaging of the
Catholic faith, since Protestantism rejects the cult
of the saints. The oak leaf, also as a decorative
element, appears on the tanners’ crypt in Târgu
Secuiesc from 1900, which proves the perpetuation
of funerary symbols even beyond the year 1872.
The presence of professional emblems on
tombstones belonging to guild members from the
sixteenth up to the nineteenth century,
demonstrates the important role that work and
professional ethics played in the consciousness of
communities.
The presence of guild symbols on tombstones is
proof of the deceased’s pride to be part of these
professional associations. To them, it is very
important to stay in the memory of their
descendants through the profession they used to
have within the community. Therefore, a person
could be part of a guild only in case he considered
it as his own family, not as a simple workplace, but
an integral part of his life and a fundamental part
of his own identity.
The fact that all cultures secure a central place
to man is proven by the circumstances in which the
community says farewell to the dead – the funerary
procession being its ultimate expression. This
conveying of the deceased is almost independent
from the act of burial. An individual is introduced
in a community in a certain manner, and similarly
he has to leave it in the end. That is why, each
form of burial is, foremost, a celebration of those
who stay alive. Usually, the comfort of the loved
ones as well as the humble respect paid to the

deceased, which falls upon the family, relatives,
colleagues, and the town of the deceased, play an
important role here as well.
Concerning religion, one can add another
aspect, namely that the basic concept of a future
community of the living and the dead was still
predominant with the Christians of this epoch.
According to this concept, people could expect the
dead to return or to have some kind of influence
over the lives of the living. That is why each burial
was meant to be a peaceful farewell from the
deceased, who were not supposed to have at any
moment the impression of being neglected.
All this, i.e. the sadness and the joy, the honor
and pleasing of the deceased, demonstrates that
after the burial ritual and the ceremony itself in a
narrower sense, a festive part follows, which
usually ends with a burial feast. By means of this,
the community of the living – family, guild,
relatives, town, etc. – achieves a specific kind of
togetherness. The psychological side effects are
present as well, i.e. the first in the line of survivors
receives the condolences and the comfort. The
community must give the survivors the strength to
carry on with their lives. They celebrate in the
hope that the other participants at the burial feast
will help them further.
Through the regulation of funeral rites and its
values themselves, a society becomes stabilized: an
“evil” life can be straightened to a certain degree
even beyond death.
Another aspect is the special quality that the
deceased acquires in transcendence religions.
Essentially, he is at the gate of life. Thus, death
becomes a way of understanding the second birth,
i.e. the opportunity for a new feast! Concerning
Christian martyrs, they were celebrated mainly on
the day of their passing as dies natalis, as a
birthday into a sure new life, into Christ.
A last interesting aspect would be the presence
of a large number of masters, who arrived here
from the central and north European Germanspeaking lands, which is proven by the language
used in the inscriptions, which, corroborated with
their documentary attestation (in registers, statutes,
etc.), validates Sibiu as an important handicraft
centre in this period and the role it played in the
professional training of handicraft journeymen.

68

The lamb, symbolizing kindness and harmony,
appears as symbol of the Bistriţa hatters’ guild from
1852, as well as on some eighteenth and nineteenth
century seals belonging the Sibiu tailors. In this case, it
represents St. John the Baptist, patron of tailors and, in
certain areas, such as Transylvania, of hatters. The
reason for this is probably the martyrdom of this saint,
who was decapitated.
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EMBLEME ÎN IMAGINARUL FUNERAR
LA MORMINTE DE BREASLĂ DIN TRANSILVANIA
Rezumat
Mormintele cu însemne profesionale din Transilvania se constituie ca o sursă importantă pentru istoria
breslelor şi a simbolurilor acestora. Ele se găsesc în cimitire şi biserici, însemnele lor fiind atât de meşter
cât şi de breaslă, ele având menirea de a indica profesia celui decedat. Sunt realizate din piatră, prin
sculptare. Alături de însemnele breslei, apar şi elemente heraldice (lei, îngeri). Bogăţia lor stilistică ţine şi
de rangul şi poziţia meşterului respectiv în cadrul comunităţii.
Numeroase pietre tombale aflate în biserici sau cimitire mai poartă însemnele unor meşteri de breaslă.
Cei care aveau un rol important în conducerea oraşului obţineau dreptul de a fi îngropaţi în biserică.
În general, aceste pietre tombale au încrustate, alături de însemnul de meşteşug, date privind viaţa celui
decedat: anii de viaţă, profesia, şi un citat din Biblie. De obicei aceste inscripţii erau alese sau formulate de
către un învăţător sau preot. Pe lângă însemnele de meşteşug mai pot apărea elemente de natură religioasă,
de obicei îngeri. Numeroase pietre au valoare artistică deosebită.
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Abstract: The article is presenting the 16th - 19th century regulations of Sibiu neighborhoods.
Populaţia germană stabilită în Transilvania în
secolele XII-XIII1 a cunoscut două forme specifice
de organizare; breslele, care reglementau
desfăşurarea activităţii meşteşugarilor, iar cealaltă,
vecinătăţile, care stabileau modul de viaţă şi
organizarea teritorială a populaţiei oraşului.
Forme de organizare socială şi teritorială,
vecinătăţile, ca şi breslele, aveau la bază statute
care consfinţeau organizarea, viaţa internă şi
modul în care trebuiau să colaboreze meşterii,
respectiv vecinii. Dacă la început normele şi
prevederile referitoare la funcţionarea breslelor şi a
vecinătăţilor se transmiteau pe cale orală, ulterior
au fost scrise.
Statutele reflectau sistemul de valori al
comunităţilor săseşti, după ele desfăşurându-se
viaţa în cadrul vecinătăţilor. Articolele stabileau
atribuţiile tatălui de vecinătate şi ale funcţionarilor,
condiţiile acceptării noilor membri, drepturile şi
obligaţiile acestora şi amenzile date în cazul în care
prevederile din statut nu se respectau.
Statutul, documentul de bază, se păstra în lada
breslei sau a vecinătăţii şi se citea numai cu ocazii
speciale, când erau primiţi noii membri pentru a le
aduce la cunoştinţă drepturile şi îndatoririle ce le
reveneau odată intraţi în breaslă sau vecinătate.
Primul statut al breslelor sibiene este cel din 9
noiembrie 13762. Potrivit acestuia, breslele au fost
reînfiinţate şi aprobate, ceea ce demonstrează că
ele existau cu mult înainte, aşa cum reiese şi din
documentul emis în anul 1367 de Sfatul oraşului
Sibiu, din conţinutul căruia aflăm că breasla
tăbăcarilor a cumpărat o pivă de scoarţă de la
greavul Peter şi concetăţenii săi din Aţel3. Statutul
de la 1376 este primul document de acest fel şi
reprezintă un punct important în studiul breslelor
sibiene şi nu numai, documentul referindu-se la

breslele din Sibiu, Orăştie, Sebeş şi Sighişoara.
Primul articol se referă la modul de conducere al
breslei şi data alegerii acesteia. Astfel, „în toate
breslele, în fiecare an, până în opt zile după
Crăciun, să se aleagă doi staroşti, care să jure că
vor păstra dreptatea oraşului şi a ţinutului în
breasla lor, că nu vor îngădui să facă vreo
nedreptate în breasla lor”4.
În secolul al XIV-lea meseria era menită să
asigure traiul de zi cu zi a celui ce o exercita:
„fiecare meşteşugar să poată slobod să lucreze în
meseria lui aşa cum va voi, să cumpere singur toate
cele ce ţin şi sunt de trebuinţă lucrului şi meseriei
sale”, iar breasla avea rolul de a supraveghea ca
sfera de activitate să nu fie încălcată: „nici un
meşteşugar să nu se îndeletnicească cu două sau
mai multe meserii, ci toţi cei care vor şti mai multe
meserii, să aleagă una dintre ele cu care să se
îndeletnicească, care va vrea el, iar de alte meserii
să se lase pentru totdeauna, sub pedeapsa de 20 de
mărci de argint…”.
Nu lipsesc din statut prevederile referitoare la
întrajutorare, membrii breslei ocupându-se de
înmormântarea săracilor şi ca „fii şi fiicele şi
văduvele tuturor meseriaşilor breslaşi să se bucure
de dreptul deplin al breslei”.
O parte importantă a documentului se referă la
amenzile plătite de meşteri în cazul în care
prevederile nu erau respectate. Pedepsele erau în
bani sau în produse, în funcţie de gravitatea faptei,
astfel „cojocarul care ocărăşte pe altul să-i dea de
faţă cu starostele şase dinari ca pedeapsă…”. Tot
în acest statut sunt stipulate sumele ce trebuiau
plătite de fiecare meşter la intrarea în breaslă, spre
exemplu „intrarea în breasla brutarilor să se
cumpere cu şase florini, două livre de ceară, două
poloboace de vin şi un ospăţ”, sau pentru a intra în
breasla fierarilor trebuia plătit „…şase florini, două
livre de ceară, două butii de vin şi un ospăţ”.

1

Nägler 1997, p. 49.
Vlaicu et alii 2003, pp. 68-70.
3
Ibidem, p. 50.
2
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Amenzile şi dările erau diferite în funcţie de
breaslă, iar în cazul în care cele prevăzute nu erau
respectate se ajungea ca acea breaslă ”să se
pedepsească cu plata a 20 de mărci de argint curat,
după cântarul Sibiului, din care 10 mărci trebuie să
le dea domnului nostru către craiul la cetatea
înainte zisă Landskrone, iar alte 10 să se dea obştei
ţinutului nostru”.
Statutul din 1376 a fost un punct de reper
pentru breslele din Sibiu şi împrejurimi timp de
peste un secol, abia la sfârşitul secolului al XV-lea,
ca urmare a creşterii numărului de meşteri, branşe
şi bresle, au fost adoptate noi statute. Printre ele se
numără cele ale croitorilor în anul 1485, pânzarilor
1487, aurarilor în anul 1494, turnătorilor de căni şi
postăvarilor la 1500, pielarilor la 1512, fierarilor la
1514. Regulamentele ulterioare de organizare au la
bază statutul de la 1376, căruia i-au fost adăugate
unele articole în funcţie de necesităţile breslelor. În
toate statutele găsim articole care se referă la
ucenici, calfe şi obligaţiile acestora. Principala
condiţie pentru acceptarea viitorului ucenic era să
fie fiu legitim, iar originea germană era din nou o
condiţie frecvent întâlnită. Taxa de intrare era
menţionată din primele articole, fiind diferită în
funcţie de breaslă.
Având ca sursă de inspiraţie statutele breslelor,
cele ale vecinătăţilor debutează cu articole
referitoare la alegerea tatălui de vecinătate,
continuând cu prevederi privind comportamentul
vecinilor.
Prima atestare documentară a vecinătăţilor din
Sibiu datează din anul 15635, este vorba de statutul
cu 25 de articole al vecinătăţii Obere Wiese
(Livezii de Sus), în care sunt stipulate obligaţiile
membrilor vecinătăţii şi amenzile ce se administrau
în cazul în care nu erau respectate prevederile din
statut. Din primul articol aflăm că vecinul care nu
participa la înmormântare era amendat cu 4 denari.
Cetăţenii erau obligaţi să păstreze curăţenia atât în
curte, cât şi în faţa casei, iar cel care nu respecta
această prevedere era amendat cu 4 denari. Un
articol
întâlnit
în
majoritatea
statutelor
vecinătăţilor este cel referitor la prevenirea
incendiilor, cel care nu şi-a curăţat hornul trebuind
să plătească vecinătăţii o amendă de un florin, o
sumă foarte mare pentru vremea aceea. Tatăl
vecinătăţii avea rolul menţinerii bunei înţelegeri
între vecini; orice diferend trebuia rezolvat, iar cel
care mai ţinea mânie era amendat cu 2 denari. Nu

era permis nici unui vecin să răstălmăcească
anunţul făcut de tatăl vecinătăţii sau să ţină semnul
peste noapte. În cazul în care aceste prevederi nu
erau respectate se aplica o amendă de 10 denari.
Comportamentul în societate şi respectarea
bunelor moravuri este o prevedere frecvent
întâlnită atât la bresle cât şi la vecinătăţi, statutul
menţionat stabilind că cetăţeanul care loveşte cu
pumnul în masă sau face pariuri, plăteşte
vecinătăţii 10 denari. În cazul în care vecinul nu
era de acord cu amenzile primite şi nu le achita în
cel mai scurt timp era amendat cu 2 denari.
Paza de noapte a străzii este reglementată în
articolul 17, al cărui conţinut stabilea obligaţia
celui care participa la serviciul de noapte de a ieşi
în stradă înainte de ora 9, în caz contrar plătind o
amendă de 10 denari. Regulile ce trebuiau
respectate de cetăţenii care vindeau vinul se
regăsesc în articolul 25.
La 23 noiembrie 1651, Sfatul oraşului a emis un
nou statut, cu 32 de articole, pentru toate
vecinătăţile sibiene. Primul articol prezintă
obligaţia tatălui de vecinătate de a supraveghea ca
cei care cumpărau case în oraş să nu fie de altă
naţionalitate sau iobagi.6 Din prevederile
următoare reiese obligativitatea tuturor membrilor
vecinătăţii de a asculta de conducătorul lor şi cea a
originii germane a cetăţenilor acceptaţi în
vecinătate. Obligaţiile celor care vindeau,
cumpărau sau moşteneau case se regăsesc în
articolele 4-6 ale statutului. Cel care cumpăra sau
vindea o casă trebuia să ofere vecinilor, chiar dacă
era strâmtorat, un fel de mâncare şi o găleată cu
vin, în caz contrar fiind amendat cu 5 florini.
Excesele erau temperate prin prevederi clare, cel
de al şaptelea punct al documentului stabilea
bucatele pe care vecinii aveau voie să le consume
la petrecerile ce se ţineau în timpul anului. Orice
întrunire a vecinilor se încheia la ora 9, când avea
loc ultimul dans, iar cei care nu respectau această
prevedere aveau obligaţia de a da vecinătăţii o
găleată de vin. Vinul era preparat şi vândut
conform unor reguli clar stabilite la punctele 9-11
ale statutului. Alte obligaţii ale vecinilor erau
transmiterea semnului de vecinătate, participarea la
înmormântare şi la paza în timpul nopţii, păstrarea
curăţeniei în faţa casei. Articolele 26-30 sunt
dedicate prevenirii şi stingerii incendiilor.
Statutul prezentat se regăseşte în toate registrele
păstrate ale vecinătăţilor sibiene, spre exemplu el
deschide registrul cu numărul de inventar 102
(Fondul privind Vecinătăţile oraşului Sibiu) al
vecinătăţii Quergasse (Tribunei). Tot aici se găsesc

5

Zimmermann 1885, pp. 87-89. Din păcate documentul
original nu se mai păstrează, el fiind publicat de Gustav
Seivert în lucrarea Die Stadt Hermannstadt. Eine
Historische Skizze.
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şi liste cu numele membrilor vecinătăţii şi
protocoalele de şedinţă.
Un alt statut a fost emis de Sfatul oraşului la 14
februarie 1696 7. Textul este asemănător celui de la
1651, majoritatea prevederilor regăsindu-se în
acest document, diferenţa constă în numărul de
articole care ajunge la 42. Din primul articol aflăm
că una din obligaţiile importante ale taţilor de
vecinătate era aceea de a superviza pe toţi
cumpărătorii de case pentru ca cetăţeni de altă
naţionalitate să nu se stabilească în cetate. În cazul
în care taţii de vecinătate nu erau atenţi şi nu
raportau autorităţilor erau amendaţi cu 25 de
florini. Articolele 5-16 se referă la obligaţiile
vecinilor atunci când cumpărau o casă sau primeau
o moştenire. Astfel, orice casă trebuia vândută
conform legii şi nu formal, cu prieteni sau vecini,
iar cel care cumpăra trebuia să ofere vecinilor un
fel de mâncare şi o găleată de vin.
Păstrarea semnului de vecinătate peste noapte
sau neparticiparea la înmormântarea unui vecin
fără un motiv bine întemeiat erau fapte grave, care
determinau amendarea celui în cauză cu 16 denari.
Statutul continuă cu prevederi referitoare la paza
de noapte. Toţi cetăţenii erau obligaţi să presteze
acest serviciu, erau scutiţi numai cei bolnavi sau cu
vederea slabă, totuşi ei trebuiau să trimită în locul
lor înlocuitor. Cetăţeanul care nu participa la paza
vecinătăţii era amendat cu 5 denari.
Scopul pazei de noapte era asigurarea liniştii în
oraş şi anunţarea eventualelor focare de incendiu.
Obligaţiile cetăţenilor în cazul izbucnirii unor
incendii şi măsurile ce erau luate pentru a le
preveni se regăsesc în articolele 33-37. Taţii de
vecinătate desemnau persoane care verificau ca
vetrele şi hornurile caselor să fie curăţate, iar
depozitarea fânului, a lemnelor şi a paielor să fie
făcută cu mare atenţie şi în nici un caz în
apropierea unei surse de foc; în cazul în care aceste
prevederi nu erau respectate cetăţenii erau
amendaţi cu 50 de denari.
Referindu-se la comportamentul în societate,
articolul 38 prevedea: „…cum bunele maniere
înnobilează omul, se cuvine ca fiece vecin care
pofteşte să meargă la cârciumă să se comporte
acolo onorabil, să respecte pe fiecare, abţinându-se
de la excese…. Pentru fiecare exces vecinul să fie
amendat cu 16 denari”. Jocurile şi distracţiile se
încheiau la ora 9, cine nu ţinea cont de această oră
şi continua distracţia datora vecinătăţii o găleată de
vin.
Articolul 41, existent şi în statutul emis în anul
1563, prevedea ca cetăţeanul care nu achita
7

amenzile la timp şi se opunea hotărârilor luate de
vecinătate să fie exclus din aceasta sau să achite o
pedeapsă dublă.
Ultima prevedere a statutului se referă la
obligaţia taţilor de vecinătate de a prezenta anual
situaţia financiară a vecinătăţii pe care o
conduceau. Regulamentul pentru nuntă în 20 de
puncte şi cel pentru înmormântare în 12 puncte
continuă şi completează statutul.
Consultând fondul dedicat vecinătăţilor oraşului
Sibiu existent la Arhivele Naţionale ale României,
Direcţia Judeţeană Sibiu, am constatat că ele au
funcţionat după acest statut o bună perioadă de
timp. În registrul cu nr. de inventar 54a din anul
1798 al vecinătăţii străzii Heltauergasse
(Cisnădiei) este copiat statutul de la 1696 cu cele
42 de articole. Acelaşi statut, regulamentul pentru
nuntă şi cel referitor la înmormântare8 au fost
copiate şi în registrul cu nr. de inventar 129a, al
vecinătăţii Schmiedgasse (Faurului).
Pe parcursul secolelor XVI-XVIII, prevederile
statutare
ale
vecinătăţilor
sibiene
erau
asemănătoare. În secolul al XIX-lea apar noi
statute, de această dată tipărite9, cum este cel emis
la 18 mai 1885. În articolele 1 şi 2 este definită
vecinătatea, obiectivele ei şi faptul că aveau
dreptul să facă parte din această organizaţie „toţi
deţinătorii de proprietăţi funciare”. Dacă în secolul
al XVI-lea originea germană era obligatorie, din
anul 1796 guvernul a ordonat ca toţi proprietarii de
case, indiferent de naţionalitate, să fie convocaţi la
adunările vecinătăţilor10.
Următorul articol al statutului prezintă
desfăşurarea evenimentelor ce aveau loc cu ocazia
reuniunii anuale, când era ales tatăl de vecinătate şi
locţiitorul său, se luau hotărâri legate de averea
vecinătăţii, erau stabilite contribuţiile pentru anul
următor, se treceau în revistă cheltuielile pe anul ce
avea să se încheie.
Funcţiile în cadrul vecinătăţii sunt prezentate în
articolul 5. Cea mai importantă era cea a
conducătorului sau tatălui vecinătăţii, ajutat de
locţiitorul său -tatăl tânăr-. Ei erau sfătuiţi de
Consiliul Bătrânilor, din care făceau parte cei mai
bătrâni şase proprietari de case ai Vecinătăţii.
Articolul 6 aduce la cunoştinţa cetăţenilor faptul că
funcţiile erau onorifice, nu erau remunerate,
singurul beneficiu fiind scutirea de contribuţia
8

Arhivele Naţionale ale României, Direcţia Judeţeană
Sibiu, fondul Vecinătăţile oraşului Sibiu, registre, nr.
129a, f. 2-14.
9
Arhivele Naţionale ale României, Direcţia Judeţeană
Sibiu, fondul Vecinătăţile oraşului Sibiu, acte, nr.15
pachetul 6.
10
Schaser 2000, p. 181.
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anuală. Tatăl de vecinătate era ales pe o perioadă
de doi ani, singurii care aveau dreptul să refuze
alegerea erau preoţii, soldaţii şi funcţionarii de stat.
Obligaţiile şi statutul taţilor de vecinătate precum
şi a cetăţenilor ce făceau parte din Consiliului
Bătrânilor reies din următoarele articole.
Ca şi în statutele anterioare, observăm grija
pentru curăţenia şi ordinea oraşului. Direcţia
Poliţiei orăşeneşti trebuia să fie informată asupra
stării pavajelor, scărilor publice, trotuarelor,
podurilor, conductelor publice de apă, buna
funcţionare a iluminatului public. O altă prevedere
este cea referitoare la ajutorul acordat săracilor, la
obligaţia tatălui de vecinătate de a ajuta săracii din
propria vecinătate. Tot în această sferă de
preocupări se înscrie şi obligaţia de a furniza
autorităţilor sau azilului pentru săraci informaţii cu
privire la situaţia persoanelor sărmane din propria
vecinătate.
Averea vecinătăţii era administrată de tatăl
acesteia, care percepea taxele şi contribuţiile, ţinea
un registru de casă cu intrări şi ieşiri, iar la sfârşitul
anului prezenta adunării vecinilor situaţia
financiară. El avea şi obligaţia de a supraveghea
modul în care paznicii de noapte îşi respectau
îndatoririle. Potrivit articolului 14, locuitorii aveau
obligaţia de a se supune hotărârilor tatălui de
vecinătate, cazurile de nesupunere fiind anunţate
Direcţiei Poliţei orăşeneşti.
Paznicii de noapte erau plătiţi de vecinătate, o
prevedere diferită faţă de statutele anterioare în
care membrii vecinătăţii erau obligaţi să asigure
paza străzii. Paznicii îşi împărţeau serviciul, unul
stătea de strajă de la 10 seara până la ora 1 noaptea,
când era schimbat de cel de al doilea, care continua
până la 5 dimineaţa. În perioada aprilie septembrie serviciul se încheia la 4 dimineaţa. Cei
aleşi să asigure paza comunităţii trebuiau să fie
oameni de încredere, fără probleme de
comportament, puternici şi să nu depăşească vârsta
de 50 de ani. Angajarea paznicului era confirmată
de Direcţia Poliţiei orăşeneşti, care îl echipa cu o
baionetă, o insignă cu stema oraşului şi un fluier,
condiţia impusă fiind ca acest echipament să fie
purtat numai la serviciu. În cazul în care paznicul
nu-şi îndeplinea conştiincios serviciul, nu era
punctual sau venea în stare de ebrietate era mustrat
verbal sau era sancţionat fiindu-i reţinută din
salariu o sumă de bani în favoarea fondului
vecinătăţii. Toate aceste probleme erau aduse la
cunoştinţă Direcţiei Poliţiei orăşeneşti care lua
măsurile necesare.
Articolul 16 este dedicat averii vecinătăţii,
strânsă din contribuţia anuală a membrilor, amenzi,
taxele achitate de noul proprietar care îşi cumpăra

o casă în vecinătatea respectivă, taxele chiriaşilor
şi proprietarilor de case. Scadenţa pentru taxele
prevăzute mai sus era 1 ianuarie, iar tatălui de
vecinătate îi revenea sarcina de a strânge banii
până la acea dată. Taxele şi dările neachitate erau
recuperate prin intermediul Direcţiei Poliţei
orăşeneşti.
În articolul 17 este stabilită obligativitatea
întocmirii devizului estimativ de venituri şi
cheltuieli pentru anul următor, o prevedere nouă,
inexistentă în statutele precedente.
Din prevederile statutelor reies cele mai
importante funcţii ale vecinătăţii: ajutorul reciproc,
siguranţa cetăţeanului şi ocrotirea valorilor morale.
Ajutorul reciproc funcţiona cu precădere cu ocazia
evenimentelor importante din viaţă: botez, nuntă şi
înmormântare, ocazii de implicare activă a tuturor
membrilor comunităţii11.
Preocuparea pentru siguranţa cetăţenilor şi
ordine reiese din articolele referitoare la prevenirea
şi stingerea incendiilor, paza străzilor pe timpul
nopţii, curăţenia fântânilor şi a cişmelelor,
menţinerea într-o stare bună a podurilor şi
drumurilor. Un rol important îl avea comunitatea
vecinilor în respectarea valorilor morale şi
pedepsirea celor ce le încalcă. Consumul de alcool
la petreceri, certurile familiale, lipsa de respect a
copiilor faţă de părinţi erau probleme în care tatăl
de vecinătate putea să intervină şi să le rezolve.
Normele ecleziastice erau respectate cu sfinţenie
de vecini, nimeni nu avea voie să absenteze de la
oficierea serviciului divin fără un motiv bine
întemeiat.
Documentele emise între secolele al XVI-lea
până la începutul secolului al XIX-lea,
demonstrează cât de puţin s-a schimbat modul de
organizare a vecinătăţilor. Deşi originile lor sunt
neclare, există argumente care indică faptul că
aceste forme de organizare au fost aduse de
colonişti din patria lor de origine în secolul al XIIlea, nefiind însă exclus ca ele să fi luat naştere pe
pământ transilvănean12.
De-a lungul timpului, o parte din îndatoririle
vecinătăţilor au ajuns în serviciul administraţiei
orăşeneşti, la jumătatea secolului al XIX-lea ele
fiind preluate aproape total de aceasta.

11
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176

Mihăilescu et alii 2003, p. 25.
Ibidem, p. 249.

Brukenthal. Acta Musei, V. 1, 2010
Statute ale vecinătăţilor din Sibiu,
secolele XVI-XIX

BIBLIOGRAFIE / BIBLIOGRAPHY
Arhivele Naţionale ale României,
Arhivele Naţionale ale României,
Mihăilescu et alii 2003
Nägler 1997
Schaser 2000
Vlaicu et alii 2003
Zimmermann 1885

Direcţia Judeţeană Sibiu, fondul: Vecinătăţile oraşului Sibiu, acte.
Direcţia Judeţeană Sibiu, fondul: Vecinătăţile oraşului Sibiu,
registre.
Vecini şi vecinătăţi în Transilvania, coordonator Vintilă Mihăilescu,
Bucureşti, 2003.
Nägler, Thomas, Românii şi saşii până la 1848. Sibiu, 1997.
Schaser, Angelica, Reformele Iosefine în Transilvania şi urmările
lor în viaţa socială, Sibiu, 2000.
Comerţ şi meşteşuguri în Sibiu şi în cele şapte scaune 1224-1579,
ediţie îngrijită de Vlaicu Monica, Sibiu, 2003.
Franz Zimmermann, Die Nachbarschaften in Hermannstadt. Ein
Beitrag zur Geschichte der deutschen Stadtverfassung und
Verwaltung in Siebenbürgen, Sibiu, 1885.

177

178

Brukenthal. Acta Musei, V. 1, 2010
Semne de înmormântare ale vecinătăţilor sibiene din colecţia
Muzeului Naţional Brukenthal

SEMNE DE ÎNMORMÂNTARE
ALE VECINĂTĂŢILOR SIBIENE DIN COLECŢIA
MUZEULUI NAŢIONAL BRUKENTHAL

Raluca Maria FRÎNCU
raluca.frîncu@brukenthalmuseum.ro
Muzeul Naţional Brukenthal Sibiu
Olga BEŞLIU
olga.besliu@brukenthalmuseum.ro
Muzeul Naţional Brukenthal Sibiu
Keywords: Brukenthal Museum, neighborhood, funerary marks.
Abstract: The article is presenting the regulations of Sibiu neighborhoods concerning the death of the
members and the funerary marks kept in the Brukenthal Museum’s collection.
Primele atestări documentare ale vecinătăţilor
din Transilvania datează din secolul al XVI-lea şi
sunt legate de mediul urban: Sighişoara (1526),
Braşov (1533), Sibiu (1563). Cele mai vechi
statute s-au păstrat la Sibiu (1563 - pentru
vecinătatea Wiesen şi 1577 - pentru vecinătatea
Burgergasse)1.
Apariţia vecinătăţilor în spaţiul urban este
strâns legată de activitatea asociaţiilor religioase
şi a breslelor, fapt reflectat de numeroasele
influenţe manifestate în
organizarea şi
funcţionarea lor: dezvoltarea sentimentului
religios, a legăturilor cu biserica, modalitatea
primirii noilor membri, componenţa şi modul cum
se alegea conducerea (un „tată” bătrân şi unul
tânăr), utilizarea unor obiecte ce au şi valenţe
simbolice, precum lada, sigiliul, steagul, semnul şi
convocatorul. Din oraşe, noua formă de
organizare comunitară s-a răspândit rapid în satele
săseşti. Doar comunităţile din nord-estul
Transilvaniei (cu excepţia oraşului Bistriţa) nu au
înfiinţat vecinătăţi până la începutul secolului al
XX-lea. Puternice instrumente etnoidentitare şi de
control comunitar, vecinătăţile săseşti au fost
subordonate, în a doua jumătate a secolului al
XIX-lea, Bisericii evanghelice C.A. La sfârşitul
aceluiaşi secol, legislaţia statului maghiar a anulat
caracterul juridic al vecinătăţilor. 2 Supravieţuirea
în mediul rural a însemnat o adaptare şi reducere a
funcţiilor vecinătăţii
potrivit
provocărilor
secolului al XX-lea. După emigrarea masivă a
saşilor, numărul vecinătăţilor s-a redus drastic, în
prezent funcţionarea lor fiind sesizabilă doar în

localităţile, puţine la număr (ex. Alţâna, Stejărişu,
pe Valea Hârtibaciului), care conservă încă
elemente de viaţă comunitară. De-a lungul
timpului, vecinătăţile săseşti au constituit un
model de organizare pentru comunităţile maghiare
şi româneşti din Transilvania.3
Principalele funcţii ale vecinătăţilor erau
întrajutorarea, asigurarea siguranţei membrilor,
respectarea valorilor morale şi a normelor
ecleziastice. Începând din secolul al XVII-lea,
Magistratul Sibiului a preluat o parte din
atribuţiile referitoare la siguranţa publică, iar cele
morale şi juridice au trecut în plan secundar,
vecinătăţile rămânând cea mai importantă
instituţie de ajutor reciproc.4
Ajutorul reciproc în cadrul vecinătăţii era
acordat, în special, cu prilejul unor evenimente
importante din viaţa membrilor acesteia: botez,
căsătorie sau înmormântare, când comunitatea
participa activ la pregătirea şi desfăşurarea
evenimentului. Acest lucru este reflectat de
articolele statutelor care prevăd îndatoririle
cetăţenilor. Atât momentele fericite –nunţi,
botezuri-, cât şi înmormântările se desfăşurau
după reguli care trebuiau respectate de toţi
membrii
vecinătăţii,
fiecare
aducându-şi
contribuţia fără a aştepta recompense. Vecinii îşi
împrumutau vesela, mesele, băncile, iar femeile
îşi ofereau ajutorul pentru prepararea bucatelor.
Tinerii căsătoriţi erau ajutaţi să-şi ridice casa; se
oferea ajutor pentru renovarea locuinţelor şi a
dependinţelor, iar în caz de incendiu cei năpăstuiţi
3

Ibidem, p. 20.
Despre apariţia, organizarea şi funcţiile vecinătăţilor,
în Frîncu - Beşliu 2009.

1

4

Seivert 1859, p. 51.
2
Mihăilescu 2003, p. 19.
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În statutul emis la 14 februarie 1696 7
prevederile referitoare la înmormântare sunt mai
numeroase şi mai detaliate în comparaţie cu
statutele anterioare. Articolele 22–25 reiau
prevederi privind obligaţia participării la
ceremonie, în caz contrar amenda fiind de 16
denari, purtarea sicriului de tinerii numiţi de „tatăl
vecinătăţii” şi răsplătirea acestora. Spre deosebire
de statutele prezentate anterior, acesta se continuă
cu două regulamente, primul referitor la modul de
desfăşurare a nunţii, iar cel de-al doilea, a
înmormântării.
Regulamentul privind înmormântarea stabilea
unde şi cum se făcea groapa, plata pentru cei care
o săpau, suma dată celor care purtau sicriul (1 fl.
pentru unul mare şi 80 d. pentru unul mic,
probabil de copil), plata pentru executarea unei
lespezi de mormânt.
După cum reiese din document, vecinătatea se
ocupa de organizarea înmormântării, familia
îndoliată putându-se baza pe ajutorul dat de
membrii acesteia. „Tatăl vecinătăţii” trimitea tabla
din casă în casă anunţând decesul, mormântul era
săpat, după principiul rotaţiei, de tinerii
comunităţii, iar între timp femeile pregăteau
mâncarea pentru pomană.
Regulamentul continuă cu prevederi referitoare
la modul cum se desfăşura procesiunea. În cazul
în care defunctul era o personalitate a oraşului şi
se dorea ca momentul să fie marcat diferit faţă de
oamenii obişnuiţi erau prevăzute taxe speciale ce
trebuiau plătite de familie bisericii.
Acest ultim statut prezentat a stat la baza
organizării vecinătăţilor din Sibiu o lungă
perioadă de timp.8

erau ajutaţi de comunitate. La înmormântări
vecinii scuteau familia îndoliată de o parte din
îndatoriri (săparea gropii, pregătirea mâncării
pentru pomană etc.).
Participarea
vecinilor
la
evenimentele
importante din viaţa unei familii a determinat
crearea unor puternice legături între membri.
Vom prezenta în continuare prevederile
referitoare la înmormântare cuprinse în statutele
din 1563, 1651, 1696, 1798.
Majoritatea statutelor vecinătăţilor sibiene au
articole privind obligaţia participării la
înmormântare, modul în care această ceremonie se
desfăşura, sumele plătite şi sancţiunile aplicate
când prevederile nu erau respectate. Dacă în
primele statute se refereau la acest eveniment doar
câteva articole, la sfârşitul secolului al XVII-lea
era emis (ca şi în cazul nunţilor) un regulament
mai amplu.
Articolul 1 al statutului din anul 1563 5 face
cunoscută membrilor comunităţii obligativitatea
participării la înmormântare, cei care lipseau fiind
amendaţi cu 4 dinari. „Tatăl vecinătăţii” avea
obligaţia, aşa cum reiese din articolul 12, să-i
înştiinţeze pe toţi membrii de tristul eveniment
prin trimiterea semnului de înmormântare
împreună cu mesajul privind ora la care va avea
loc înhumarea.
Şi statutul emis la 23 noiembrie 1651 6 de
primăria Sibiului pentru vecinătăţile oraşului are
prevederi referitoare la obligaţia participării la
înhumare, amenda aplicată în caz de sustragere de
la această îndatorire, iar în plus faţă de statutul
anterior se stabilea modul de desfăşurare a
ceremoniei şi sumele care se plăteau. Articolul 14
stabilea plata unei amenzi de 16 denari pentru
vecinul care nu participa la înmormântare deşi a
fost anunţat, o sumă substanţial mai mare decât
cea prevăzută în statutul anterior. Dacă un
coreligionar deceda în cadrul vecinătăţii el era
înmormântat, potrivit articolului 15, după toate
regulile, iar tinerii trebuiau să însoţească
cortegiul; cei ce se sustrăgeau de la această datorie
plăteau 50 de denari. Conform prevederilor
articolului 16, vecinii care purtau sicriul erau
plătiţi în funcţie de mărimea acestuia: pentru un
sicriu mai mare primeau 1 florin, iar pentru unul
mai mic 50 de denari. Participarea membrilor altei
vecinătăţi la înmormântare era remunerată de
rudele defunctului cu 50 de denari.

Semnele de înmormântare ale vecinătăţilor,
deţinute de Muzeul de Istorie – Casa Altemberger
din Sibiu, aparţin secolelor XVII – XIX. Ele sunt
lucrate din lemn (cel mai frecvent) sau alamă şi,
asemeni celor cu care erau convocaţi membrii la
întruniri, au, adeseori, forma unui scut heraldic.
Decorul este simplu, realizat prin pictare,
sculptare, gravare, iconografia fiind adecvată
scopului: identificarea vecinătăţii printr-un
element reprezentativ (stema Sibiului, turn de
poartă) şi anunţarea decesului unui membru al
vecinătăţii. Cele mai frecvente elemente
decorative care fac referire la tristul eveniment
sunt clepsidra (aluzie la trecerea inevitabilă a
7

Ibidem, pp. 121-130.
O copie din anul 1798 se păstrează la Arhivele
Naţionale ale României, Direcţia Judeţeană Sibiu,
fondul: Vecinătăţile oraşului Sibiu, registrul 54a, filele
1-8 .
8

5
6

Zimmermann 1885, pp. 87-89.
Ibidem, pp. 111-116.
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timpului, asociată cu expresiile „Hora Fugit” sau
„Tempus Fugit”) reprezentată singură sau
împreună cu un craniu şi două oase încrucişate
(simbol adeseori numit „Memento Mori”,
rememorare a ineluctabilei morţi), biblia, îngeri,
sicriu. Doar într-un singur caz compoziţia este
mai amplă prin reprezentarea scenei Răstignirii.
Semnele sunt prezentate în ordinea vechimii.

Atelier transilvănean, autor necunoscut.
Dimensiuni: L: 20 cm; La: 14,3 cm.
Datare: 1708.
Provenienţa: Sibiu.
Muzeul Naţional Brukenthal – Muzeul de Istorie
Casa Altemberger, Sibiu; nr. inv. M4072/14227.
Fotografia 2.

3. Semn de înmormântare
1. Semn de înmormântare al Vecinătăţii străzii
Centumvirilor (Johannis Reeg)

Semn de înmormântare din lemn sculptat şi pictat
cu negru, ocru, verde, galben, roşu. Pe una din
feţe, central, este reprezentat un craniu deasupra a
două oase încrucişate, surmontat de o clepsidră
flancată de două aripi larg deschise; iar pe cealaltă,
stema Sibiului. Pa ambele feţe, de-a lungul
marginii, semnul este decorat cu volute vegetale.
În partea de sus este fixată o bandă metalică de
care este prins inelul de agăţare.
Material: lemn, fier.
Atelier transilvănean, autor necunoscut.
Dimensiuni: L: 25,5 cm; La: 16 cm.
Datare: secolul XVIII (datare tardivă prin ştanţare:
1766).
Provenienţa: Sibiu.
Muzeul Naţional Brukenthal – Muzeul de Istorie
Casa Altemberger, Sibiu; nr. inv. M4205/14239.
Fotografia 3.

Semn de înmormântare din lemn sculptat. Pe una
din feţe este reprezentată o clepsidră încadrată de
o sapă, o lopată şi inscripţia: „IOHANES / REE /
GER / NACHBAR / SCHAFT”, iar în partea de
jos un craniu suprapus peste două oase încrucişate.
Pe cealaltă faţă este sculptată o inimă străpunsă de
două săbii încrucişate, surmontată de o coroană.
De o parte şi de alta a coroanei sunt iniţialele „A. /
D.”, iar inima este încadrată de datare: 16/94; în
partea de jos sunt iniţialele „MB / S”. Pe margine,
semnul este decorat, pe ambele feţe, cu volute
vegetale. În partea de sus este fixată o bandă
metalică, de care se prinde inelul de agăţare.
Material: lemn, fier.
Atelier transilvănean, autor necunoscut.
Dimensiuni: L: 21,8 cm; La: 13,1 cm.
Datare: 1694.
Provenienţa:
Sibiu,
Vecinătatea
străzii
Centumvirilor (Johannis Reeg).
Muzeul Naţional Brukenthal – Muzeul de Istorie
Casa Altemberger, Sibiu; nr. inv. M4054/6507.
Fotografia 1.

4. Semn de înmormântare al Vecinătăţii străzii
Tribunei (Quergasse)
Semn de înmormântare din lemn sculptat. Pe una
din feţe este reprezentat un craniu aşezat pe două
oase dispuse pe o carte. Decorul este încadrat în
partea de sus de o ghirlandă, iar în partea de jos de
două ramuri încrucişate. Pe cealaltă faţă este
sculptat anul 1781 şi este scrisă cu cerneală
neagră provenienţa piesei „Geschenk / der /
Quergassen / Nachbarschaft”. În partea de sus,
semnul are o bandă metalică de care este prins
inelul pentru agăţare.
Material: lemn, alamă.
Atelier transilvănean, autor necunoscut.
Dimensiuni: L: 20 cm; La: 14,4 cm.
Datare: 1781.
Provenienţa: Sibiu, Vecinătatea străzii Tribunei
(Quergasse).
Muzeul Naţional Brukenthal – Muzeul de Istorie
Casa Altemberger, Sibiu; nr. inv. M4060/2381.
Fotografia 4.

2. Semn de înmormântare
Semn de înmormântare de forma unui cartuş
baroc, lucrat din lemn sculptat şi pictat cu maroroşcat. Pe una din feţe este sculptată stema
Sibiului, încadrată de datare: 17/08, iar pe cealaltă
o clepsidră dispusă deasupra unui craniu şi a două
oase încrucişate. Decorul este încadrat, pe ambele
feţe, într-un cartuş oval, deasupra căruia este
schiţat un chip omenesc. Lateral, pe muchii, este
sculptat câte un înger cu aripile deschise. 9 În
partea de sus a semnului este fixată o bandă
metalică de care este prins inelul de agăţare.
Material: lemn, alamă.
9

Forma şi unele elemente decorative - îngerii, chipul
schiţat deasupra cartuşului central - sunt identice pe
piesa cu nr. inv. M4057/6509.
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5. Semn de înmormântare al Vecinătăţii străzii
N. Bălcescu (Heltauer)

7. Semn de înmormântare
Semn de înmormântare în formă de scut heraldic,
din lemn vopsit, decorat prin sculptare. Pe una din
feţe este reprezentată, în partea de sus, o clepsidră,
iar în partea de jos un craniu suprapus peste două
oase. Pe cealaltă faţă este sculptată stema Sibiului.
Pe ambele feţe, pe margine, este realizat un decor
cu volute vegetale. Semnul are o bandă metalică
de care este fixat inelul de agăţare.
Material: lemn, alamă.
Atelier transilvănean, autor necunoscut.
Dimensiuni: L: 21,5 cm; La: 16,2 cm.
Datare: sec. XVIII.
Provenienţa: Sibiu.
Muzeul Naţional Brukenthal – Muzeul de Istorie
Casa Altemberger, Sibiu; nr. inv. M4075/14228.
Fotografia 7.

Semn de înmormântare din alamă, în formă de
scut heraldic, decorat prin gravare. Pe una din feţe
este reprezentat turnul Porţii Cisnădiei, cu stema
Sibiului în partea superioară. Deasupra turnului
este inscripţia „Signum Vicinor: in Platea
Heltauer inferior / ordo est ani:ma rerum”. Pe
cealaltă parte este gravată o fântână cu trei ţevi, ce
poartă stema Sibiului. Pe fântână sunt reprezentate
două căni de băut, iar jos, lângă ea, vase pentru
transportat apa: găleţi, ciubere şi căni. Inscripţia
din partea de sus a semnului „der unter Heltner
Gaßen Nachbahrschaft / HORA FUGIT”
încadrează o clepsidră flancată de aripi larg
deschise. Sub fântână este gravat numele
meşterului:
„fecit
Steph:
Wachsman[n]”.
Marginea semnului este dublată de un decor
reprezentând o ghirlandă vegetală stilizată.
Datarea 17/91 apare pe ambele feţe, de-o parte şi
de alta a turnului şi fântânii. În partea de sus a
semnului, pe ambele feţe, este reprezentată o
fundă de care este prins inelul pentru agăţare.
Material: alamă.
Atelier transilvănean, autor: Stephan Wachsman.
Dimensiuni: L: 17,5 cm; La: 9,5 cm.
Datare: 1791.
Provenienţa: Sibiu, Vecinătatea străzii N.
Bălcescu (Heltauer).
Muzeul Naţional Brukenthal – Muzeul de Istorie
Casa Altemberger, Sibiu; nr. inv. M4192/14194.
Fotografia 5.

8. Semn de înmormântare
Semn de înmormântare de formă eliptică, cu patru
protuberanţe, confecţionat din lemn. Pe una din
feţe, central, este reprezentat un craniu, în partea
de jos două oase încrucişate, iar în partea de sus
inscripţia: „SAMVEL / FLEISCHER”. Pe cealaltă
faţă este incizat un sicriu, textul: „IOHANN. /
BELL” şi datarea: 1806. În partea de sus este
prins un inel metalic pentru agăţare.
Material: lemn, fier.
Atelier transilvănean, autor necunoscut.
Dimensiuni: L: 16,9 cm; La: 11,9 cm.
Datare: 1806.
Provenienţa: Sibiu.
Muzeul Naţional Brukenthal – Muzeul de Istorie
Casa Altemberger, Sibiu; nr. inv. M4079/14232.
Fotografia 8.

6. Semn de înmormântare
Semn de înmormântare de forma unui cartuş
baroc, din lemn sculptat, parţial vopsit. Pe una din
feţe, într-un cartuş oval surmontat de un chip
schiţat sumar, este reprezentată scena Răstignirii:
central, Isus răstignit; la picioare, de-o parte şi de
alta a crucii, două personaje; iar pe cealaltă faţă,
într-un cartuş identic, este figurată o clepsidră. Pe
muchiile laterale sunt sculptaţi doi îngeri. În
partea de sus este fixată o bandă metalică de care
este prins sistemul de agăţare.
Material: lemn, fier.
Atelier transilvănean, autor necunoscut.
Dimensiuni: L: 20,1 cm; La: 14,4 cm.
Datare: secolul XVIII.
Provenienţa: Sibiu.
Muzeul Naţional Brukenthal – Muzeul de Istorie
Casa Altemberger, Sibiu; nr. inv. M4057/6509.
Fotografia 6.

9. Semn de înmormântare
Semn de înmormântare în formă de scut heraldic,
din lemn vopsit cu albastru, iar decorul pictat cu
alb. Pe una din feţe este reprezentat un craniu,
dedesubt două oase încrucişate, iar deasupra
datarea: 1823. Pe cealaltă faţă decorul este ilizibil.
Pe margine, pe ambele feţe, sunt pictate volute
vegetale. Semnul are în partea de sus o bandă
metalică de care este fixat inelul de agăţare.
Material: lemn, fier.
Atelier transilvănean, autor necunoscut.
Dimensiuni: L: 20 cm; La: 13,5 cm.
Datare: 1823.
Provenienţa: Sibiu.
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Muzeul Naţional Brukenthal – Muzeul de Istorie
Casa Altemberger, Sibiu; nr. inv. M4070/14236.
Fotografia 9.

12. Semn de înmormântare
Semn de înmormântare în formă de scut heraldic,
din lemn vopsit cu negru, decorat pe una din feţe
cu motive pictate cu alb: un craniu încadrat de
iniţialele „S.T.”, iar dedesubt două oase
încrucişate şi inscripţia: „Vorstadt”. Cealaltă faţă
nu este decorată. În partea de sus este fixat un inel
pentru agăţare.
Material: lemn, fier.
Atelier transilvănean, autor necunoscut.
Dimensiuni: L: 20,6 cm; La: 15,4 cm.
Datare: secolul XIX.
Provenienţa: Sibiu.
Muzeul Naţional Brukenthal – Muzeul de Istorie
Casa Altemberger, Sibiu; nr. inv. M4088/14237.
Fotografia 12.

10. Semn de înmormântare al Vecinătăţii Porţii
Sag (Sagthor)10
Semn de înmormântare din lemn vopsit cu negru,
iar decorul pictat cu alb. Pe una din părţi este
scrisă cu alb inscripţia „Vor / Sagthor /
Nachbarschaft / Den 7 ten Jenner / 1853”, iar pe
cealaltă parte este reprezentat un craniu încadrat
de iniţialele „IK” (în partea de sus) şi „FK” (în
partea de jos). Semnul are un inel de prindere din
fier.11
Material: lemn, fier.
Atelier transilvănean, autor necunoscut.
Dimensiuni: L: 20,4 cm; La: 15,7 cm.
Datare: 1853.
Provenienţa: Sibiu, Vecinătatea Porţii Sag
(Sagthor).
Bibliografie: Frîncu, Beşliu 2008, p. 321.
Muzeul Naţional Brukenthal, Muzeul de Istorie,
Nr. inv. M4073/2282.
Fotografia 10.

11. Semn de înmormântare
Semn de înmormântare în formă de scut heraldic,
din lemn vopsit şi sculptat. Pe una din feţe este
sculptat un craniu, sub care sunt două oase
încrucişate, iar pe cealaltă o clepsidră. Pe ambele
feţe, de-a lungul marginii, sunt reprezentate
motive vegetale stilizate. În partea de sus, semnul
are o bandă din alamă, decupată pe margini în
formă de ove, de care este fixat inelul de agăţare.
Material: lemn, alamă.
Atelier transilvănean; autor necunoscut.
Dimensiuni: L: 16,2 cm La: 21,5 cm.
Datare: secolul XIX.
Provenienţa: Sibiu.
Muzeul Naţional Brukenthal – Muzeul de Istorie
Casa Altemberger, Sibiu; nr. inv. M4071/14229.
Fotografia 11.

10

Frîncu - Beşliu 2008, p. 321, fig. 7, 8, p. 325.
Piesă identică ca formă şi decor cu semnul cu număr
de inventar M4088.
11
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Neighbourhood funerary mark.
12. Semn de înmormântare (inv. M4088/14237).
Neighbourhood funerary mark.
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Abstract: Michael von Heydendorff (1730-1821), the author of an interesting diary, had three encounters
with emperor Joseph II when the latter visited Transylvania and other parts of the Empire in 1773, 1783 and
1786. He also met the emperor Franz I in 1817. Heydendorff wrote about these visits in his diary, which is
one of the most interesting Transylvanian writings.
La baza acestei lucrări stă „Selbstbiographie”,
jurnalul lui Michael Conrad von Heydendorff sen.,
un document provenind din lăsământul primarului
Mediaşului, Carl Conrad von Heydendorff, decedat
în 1874. La scurt timp după moartea edilului
oraşului, Rudolf Theil a descoperit în arhiva
acestuia un manuscris „in quarto” de 1740 de
pagini, reprezentând jurnalul lui Michael von
Heydendorff sen. După parcurgerea câtorva pagini
şi-a dat seama că se află în faţa unui document
important, care ar trebui făcut accesibil publicului
interesat. A găsit înţelegerea familiei, astfel că doi
ani mai târziu primul fascicol a văzut lumina
tiparului
în
„Archiv
des
Vereins
für
siebenbürgische Landeskunde” (Arhiva Societăţii
de Studii Transilvane), tom 13, nr. 2. În anii
următori au apărut şi celelalte fascicole, ultimul
datând din 1884.1
Jurnalul a rămas în posesia familiei, dar cum
aceasta – datorită urgiilor care s-au abătut asupra ei
– a părăsit ţara, nu mi-a fost posibil să-i dau de
urmă. Nu pot decât să sper că a supravieţuit şi că
este bine păstrat2.
Înainte de a trece la dezvoltarea subiectului
propus, se impune a spune câteva cuvinte despre
stirpea Heydendorffilor. Primul reprezentant al
familiei, Dionysius, originar din Nürnberg, a venit
în Transilvania în timpul luptelor dinastice dintre

Ferdinand I de Habsburg (1503-1564) şi Ioan
Zapolya (1510–1526 voievod al Transilvaniei;
1526–1540 rege al Ungariei), fiind soldat/mercenar
în armata împăratului. S-a integrat apoi în
comunitatea săsească, iar urmaşii săi au devenit
una din cele mai vechi familii nobile transilvane, al
cărei arbore genealogic are continuitate din secolul
al XVI-lea şi până în contemporaneitate. Aşezată
iniţial în părţile Reghinului, familia s-a mutat
ulterior la Bistriţa. Andreas Conrad, ajuns căpitan
al oraşului Bistriţa, a fost înnobilat de principele
Gabriel Báthory în 1613. Pe la mijlocul secolului
al XVII-lea, un nepot al lui Andreas s-a mutat la
Mediaş, unde timp de mai multe generaţii
reprezentanţi ai familiei au deţinut demnităţi
importante la nivelul oraşului, precum notar,
senator şi primar. În 1697, împăratul Leopold I
(1658–1705) a confirmat titlul nobiliar acordat de
principele Báthory, adăugându-l şi pe acela de
nobil al Imperiului (Reichsadel). De la această
dată, familia a dat oraşului de pe Târnave şi
Naţiunii Săseşti o serie de înalţi demnitari,
responsabili de destinul etniei lor nu numai în
urbea natală, ci şi la Sibiu, capitala principatului.
Dintre cei doisprezece consilieri guberniali
(Gubernialräte) din timpul Războiului Curuţilor
(1703-1711), primarul Mediaşului, Samuel Conrad
von Heydendorff (1647-1727), a avut şansa de a fi
singurul supravieţuitor, lui revenindu-i apoi sarcina
reorganizării administraţiei.
Heydendorffii s-au înrudit cu mai multe familii
săseşti ilustre precum von Baußnern, von Klockner
şi von Brukenthal. Mama lui Michael sen. a fost
născută von Baußnern, iar mama baronului Samuel
von Brukenthal, guvernator al Transilvaniei între
1777–1787, a fost născută von Heydendorff. Prin

1

Heidendorf Archiv, 1876, 1877, 1880, 1881, 1883, 1884.
Michael junior (1768-1857), fiul diaristului, a ţinut şi
el un jurnal, acoperind intervalul 1786-1856.
Însemnările sale se suprapun pe parcursul a trei decenii
cu cele ale tatălui. Manuscrisul se păstrează în Austria,
în arhiva din Salburg. Fiind foarte voluminous, Otto
Folberth şi Udo Wolfgang Acker au publicat, în 1978, la
München, numai pasajele cele mai relevante. Cartea
poartă titlul „Unter fünf Kaisern. Tagebuch von 17861856 zur siebenbürgisch-österreichischen Geschichte“.
2
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urmare, Michael sen. a fost văr primar cu
guvernatorul Transilvaniei3.
Jurnalul lui Michael Conrad von Heydendorff,
nobilul sas care de-a lungul carierei sale a deţinut o
serie de funcţii importante la Mediaş şi Sibiu,
constituie un izvor bogat în informaţii, întrucât
oferă un tablou amplu şi colorat al modului de
viaţă „baroc” într-un spaţiu geografic conservator,
aflat în plin proces de modernizare. Putem afirma
că informaţiile din jurnal se situează pe un
continuum de la cele personale – cu bucurii şi griji
cotidiene – la marile frământări ale Imperiului,
Transilvaniei şi „Naţiunii Săseşti” în timpul celor
doi împăraţi luminaţi, Maria Tereza (1740-1780) şi
Iosif al II-lea (1780-1790) şi a celor din timpul
restauraţiei, Leopold al II-lea (1790-1792) şi
Francisc I (Francisc al II-lea, 1792-1832).
Ţinând cont de faptul că diaristul aparţinea
stării privilegiate care avea cel mai mult de pierdut
de pe urma reformelor impuse de suverani,
judecăţile sale poartă amprenta intereselor clasei de
provenienţă. Referindu-se la scopul ţinerii
jurnalului, a afirmat în repetate rânduri că a scris
numai pentru el şi urmaşii lui „…nu-l scriu pentru
străini, ci pentru mine şi cel mult pentru cei doi fii
dragi ai mei. Scriu pentru cazul în care Dumnezeu
îmi dă viaţă lungă şi răgaz să-mi aduc aminte de
faptele mele, pentru a-i mulţumi precum un copil
pentru binele făcut prin mine şi pentru nenorocirile
pe care m-a ajutat să le depăşesc. Iar fiii mei să-şi
facă o idee despre felul în care am trăit şi despre
consecinţele publice şi domestice ale modului meu
de viaţă, trăgând învăţămintele necesare”.4
Lucrarea de faţă se referă la cele trei vizite pe
care împăratul Iosif al II-lea le-a întreprins în
spaţiul intracarpatic precum şi la cea a nepotului
său, Francisc I (până la 1804 Francisc al II-lea).

Maria Tereza – asupra mulţimii de nereguli
existente în teritoriu. Această vizită este destul de
bine cunoscută specialiştilor mai ales de la apariţia,
în 2007, la Cluj, a colecţiei de documente legate de
eveniment.5 Nici însemnările lui Michael von
Heydendorff sen., nu sunt necunoscute, întrucât
istoricii români precum Bariţ, Păcăţian, ş. a. le-au
folosit şi citat în operele lor.6
Michael von Heydendorff sen. avusese
privilegiul de a fi desemnat de magistratul oraşului
Mediaş să-l însoţească pe suveran pe teritoriul
scaunului omonim, iar în însemnările încredinţate
jurnalului aduce amănunte interesante, pe care
suveranul, fireşte, nu le-a notat în rapoartele sale.
Multitudinea întrebărilor puse de monarh pe
porţiunea de drum de la Şaroş la Mediaş parcursă
alături de Heydendorff relevă interesul acestuia
pentru toate aspectele vieţii transilvănene de la cele
economice, la cele sociale, confesionale,
interetnice etc. Dacă prima vizită este consemnată
cu lux de amănunte, ocupând mai bine de 50 de
pagini în „Autobiografia” publicată, celelalte două
sunt tratate mult mai superficial. Or, nici nu putea
fi altfel, căci în 1783 întâlnirea s-a rezumat la două
scurte audienţe, iar în timpul celei de-a treia vizite,
în 1786, când întâlnirea a avut loc în palatul
Brukenthal, monarhul a fost de-a dreptul taciturn.
Cu Francisc al II-lea, următorul suveran prezent în
Transilvania (1817) a avut numai o întrevedere
scurtă, protocolară.
Referitor la prima vizită a lui Iosif al II-lea,
Heydendorff trece mai întâi în revistă itinerariul
monarhului de la plecarea sa din Viena la 7 mai
1773, până în ziua de marţi, 1 iunie, când acesta sa deplasat dinspre Sighişoara la Dumbrăveni.
Suveranul a participat – dincolo de localitatea
Hoghilag (germ. Halvelangen) – la exerciţiile de
arme ale regimentelor Bülow şi Pellegrini,
eveniment urmărit de peste o mie de curioşi. După
terminarea exerciţiilor, suveranul a intrat în
Dumbrăveni, un oraş locuit în majoritate de
armeni, unde a petrecut noaptea. A doua dimineaţă
călătoria urma să fie continuată pe teritoriul
scaunului Mediaşului. Desemnarea lui Michael von
Heydendorff sen. în calitate de comisar al acestei
unităţi administrative – de fapt însoţitor călare al
împăratului – nu a fost întâmplătoare, ci avea în
vedere un diferend mai vechi între satul săsesc
Şaroş (aparţinând de Scaunul Mediaşului, astăzi
Şaroş pe Târnave, germ. Scharosch) şi oraşul
Dumbrăveni (oraş liber), datorită pagubelor pe care
Târnava le aducea celui din urmă în timpul

Prima vizită a lui Iosif al II-lea în
Transilvania (1773)
Cea mai importantă dintre vizitele împăratului a
fost prima, cea care i-a deschis ochii monarhului –
pe atunci încă coregent al mamei sale, împărăteasa
3

Groß 1892, pp. 233-346.
Heidendorf 1883, p. 45 („Ich schreibe dieses Tagebuch
meiner Handlungen nicht für die fremde Welt, sondern
für mich und höchstens für meine zwei lieben Söhne,
damit ich, falls mich Gott älter werden und in die Ruhe
kommen lässt, ich mich daraus meiner Handlungen
erinnere und dem Allmächtigen für das Gute, welches er
durch mich erwirkt, und für das Unglück, das er mir
überstehen half, kindlich danken, meine Söhne aber von
meinem Wandel und den öffentlichen und häuslichen
Umständen die damit verknüpft gewesen einen Begriff
haben und sich Lehren daraus ziehen mögen“).
4

5
6
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revărsărilor. Armenii doreau modificarea albiei
râului – soluţie agreată de toate comisiile trecute pe
acolo –, numai că această schimbare ar fi afectat
hotarul satului vecin. Michael von Heydendorff
sen., cel mai bun cunoscător al problemei,
propunea o soluţie proprie, iar magistratul spera ca
abilul şi simpaticul notar să dispună de argumente
suficiente pentru a-l convinge pe suveran de
justeţea propunerii sale. De altfel, în scurta
caracterizare făcută de împărat demnitarilor din
comitate şi scaune, „notarius-ul” Heydendorff este
considerat deosebit de priceput.7
Misiunea lui Heydendorff a început în
dimineaţa zilei de 2 iunie la podul peste Târnava,
pod ce marca şi graniţa dintre Dumbrăveni şi
Şaroş. În ideea de-a nu-i scăpa nimic din cele
întâmplate în memorabila zi, Michael von
Heydendorff susţine că a notat totul în chiar seara
zilei respective.
Împăratul odată sosit la pod, von Heydendorff a
preluat ştafeta de la comisarul armean. Din
relatarea notarului nu reiese câte persoane s-au
aflat în anturajul suveranului şi cine au fost
acestea. Se pare că aghiotantul, generalul conte
Nostitz, i-a fost alături tot timpul. În decursul
relatării aflăm că la Bratei împăratul a fost ajuns
din urmă de cei care mai poposiseră la
Dumbrăveni, respectiv de mareşalul de câmp,
conte Pellegrini, de generalul comandant al
Transilvaniei, baronul von Preiß, de generalul
Gyulai şi de locotenent-colonelul Luchsenstein,
singurul ardelean din imediata apropiere a lui Iosif
al II-lea.
Trăsura imperială abia se pusese în mişcare,
când la marginea drumului au apărut „suplicanţii”
de toate naţiile, oameni nemulţumiţi şi necăjiţi care
aşteptau să-i înmâneze împăratului memorii şi
plângeri. Numai pe traseul parcurs alături de von
Heydendorff, împăratului i-au fost predate peste
100 de memorii, dovadă grăitoare a stării de
nemulţumire a populaţiei.
Suveranul se străduia să le vorbească tuturor pe
limba lor. Învăţase câteva cuvinte româneşti pe
care comisarul le transcrie fonetic, ceea ce uneori
sună destul de ciudat8. În context, amintim de
dialogul dintre Iosif al II-lea şi Michael von
Heydendorff sen. referitor la cunoaşterea limbii
române de către saşi. Notarul Mediaşului afirmă că
toţi saşii cunosc această limbă, este un fel de a
doua limbă maternă, pe care o învaţă de nevoie.

Zilnic au de-a face cu românii, care nu învaţă
graiul săsesc.9
În momentul în care caleaşca împăratului a
ajuns pe un dâmb, de unde se vedea cursul
Târnavei
şi
pământurile
disputate între
Dumbrăveni şi Şaroş, comisarul a considerat că
sosise momentul să-i ceară împăratului îngăduinţa
de a-i prezenta cazul din perspectiva sa. În esenţă,
era vorba despre un schimb de terenuri, un schimb
echitabil, în viziunea lui Heydendorff. Armenii ar
fi trebuit să renunţe la o parte din izlazul lor pentru
un teren de aceleaşi dimensiuni, dar amplasat mai
sus, adică mai sigur şi de mai bună calitate. Ei
refuzau însă tranzacţia, deoarece nu doreau numai
să se pună la adăpost de inundaţii, ci scopul lor era
acela de a-şi mări teritoriul, susţinea notarul
Mediaşului10. Oricum, litigiul nu putea fi rezolvat
de împărat, întrucât se afla pe rol la Viena, la
instanţa supremă. Procesul a trenat, iar în cele din
urmă a fost câştigat de saşi, dar aceasta nu se va
întâmpla în timpul Mariei Tereza sau al lui Iosif al
II-lea, ci abia după moartea celui de-al doilea11. La
Şaroş, Heydendorff îi vorbeşte suveranului printre
altele şi despre cele 40 de familii luterane din
comitatul Hanau din Imperiul Romano-German
aşezate cu doi ani în urmă în Scaunul Mediaşului.
Iosif al II-a a cerut informaţii în legătură cu
integrarea lor în comunitatea săsească şi despre
ajutorul primit din partea acesteia. Este informat că
li s-au construit case şi li s-au repartizat ogoare. Le
lipsesc doar animalele, o problemă ce nu poate fi
rezolvată decât printr-un împrumut din casieria
provincială.
Discuţia împăratului cu notarul continuă pe
teme economice. Cea mai importantă ramură a
Scaunului – a cărui populaţie este de aproximativ
20.000 de locuitori şi care are în componenţa sa 26
de sate şi oraşul Mediaş – este viticultura.
Heydendorff susţine că ar trebui extinsă, deoarece
sunt încă destule dealuri necultivate. Deşi este
conştient de importanţa comerţului cu Ţările
Române, ar dori oprirea importurilor de vinuri
întrucât acestea duc la scăderea preţului producţiei
autohtone. 12 Pe lângă cultivarea viţei de vie,
Scaunul se evidenţiază prin cultivarea grâului şi a
porumbului. În ceea ce priveşte producţia de carne
de vită, ea se află în scădere datorită condiţiilor
meteo nefavorabile din ultimii ani şi a deselor
molime ale şeptelului. La acest articol şi-ar dori
importuri masive din Ţările Române, dar ruşii

7

9

8

10

Ibidem, p. 764 sqq.
Heidendorf 1881, p. 450. (Cei aruncaţi la pământ erau
îndemnaţi să se ridice, spunându-li-se „szkula, szkula”,
iar analizarea cererilor li se promite cu formula „oj
cauta”.)

Ibidem, p. 470.
Ibidem, pp. 451-454.
11
Aus den Briefen 1894, p. 457 (scrisoarea din 13 iulie
1790, Michael Heydendorff jun. către tatăl său).
12
Heidendorf 1881, pp. 458-459.
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interzic tranzacţiile, situaţie pe care împăratul o
înţelege prea bine. 13
Pe hotarul satului Aţel (germ. Hetzeldorf),
împăratul este întâmpinat de o delegaţie a saşilor‚
care solicită expulzarea românilor din localitate,
acuzaţi de incendierea unor gospodării săseşti. Cu
aproximativ un secol în urmă, populaţia satului
descrescuse şi, având datorii serioase, a arendat o
parte a hotarului creditorului său maghiar. Acesta a
aşezat acolo câteva familii de români, zise colibaşi
după locuinţele lor sărăcăcioase. Cu timpul, saşii
şi-au revenit din punct de vedere demografic,
fiindu-le necesar pământul înstrăinat. Astfel, s-a
hotărât mutarea românilor, dar aceştia nu au
acceptat de bună voie, fiind translocaţi cu forţa.
Colibele le-au fost incendiate, fapt pentru care au
jurat să se răzbune. Într-adevăr, de la acea dată, au
izbucnit ca din senin mai multe incendii în sat.
Ascultând aceste relatări, suveranul a replicat că nu
pot fi acuzaţi nişte oameni, dacă nu există dovezi
clare ale vinovăţiei, sugerându-le saşilor să-şi
păzească mai bine avuţia şi să prindă făptaşii. Nici
românii nu s-au lăsat mai prejos, fiind şi ei
pregătiţi cu un memoriu adresat suveranului.
Susţin că deşi nu au ogoare, vii şi izlazuri sunt
obligaţi să plătească biruri ca şi ceilalţi. Saşii
refuză să le cedeze pământ, susţinând că le aparţine
în totalitate, deoarece le-a fost dat de regii unguri.
Întrebat dacă românii sunt buni gospodari,
răspunsul lui Heydendorff este negativ. În scopul
ridicării lor, i se pare imperios necesară
frecventarea şcolii de către copii.14 Împăratul este
informat că, spre deosebire de saşi, care au şcoli în
toate satele, românii duc lipsă de astfel de
instituţii.15
La intrarea în Bratei (germ. Pretai), ţăranul
român Chinţe Mişu cere ajutorul împăratului. Unul
dintre fiii săi a fost înrolat în armată cu forţa, iar
părintele are nevoie de el în gospodărie. Iosif al IIlea este surprins de o asemenea recrutare, dar este
asigurat că s-a întâmplat rar, şi numai în cazuri
excepţionale, atunci când nu s-a reuşit înrolarea
numărului stabilit de recruţi. Chinţe, întrebat de
împărat câţi băieţi are, ocoleşte răspunsul
vorbindu-i numai de necesitatea de a-l avea acasă
şi de dorul pe care i-l duc părinţii. Împăratul
încearcă să-l liniştească, sfătuindu-l să-l lase în
armată, unde, dacă va avea un comportament
corespunzător, are şanse să devină ofiţer, adică
domn mare. Cum omul o ţinea pe-a lui, împăratul
i-a promis că va analiza problema.16

Tot la Bratei, protopopul ortodox, aflat în
fruntea unei delegaţii de credincioşi, solicită
aprobarea pentru construirea de biserici, iar pentru
satul Bratei cere restituirea bisericii, de care
fuseseră deposedaţi ortodocşii în favoarea uniţilor.
Împăratului nu-i este clară diferenţa dintre cele
două biserici, întrebând protopopul dacă „dare nui
tot una beserike unite ku nu unite ?” Cum acesta nu
îndrăzneşte să-l contrazică pe suveran, îl aprobă,
iar Iosif al II-lea oferă soluţia folosirii uneia şi
aceleaşi biserici. Dacă cele două comunităţi nu vor
să participe la un serviciu divin comun, atunci
biserica să fie folosită pe rând. I se pare firesc ca
atunci când unii ies de la slujbă, s-o folosească
ceilalţi, iar toată lumea să fie mulţumită. 17
Cetăţile bisericeşti ale saşilor întâlnite în drum
au suscitat interesul suveranului, care a remarcat
soliditatea acestora. Cerând lămuriri despre modul
în care sunt folosite, comisarul Heydendorff i-a
explicat că în incinta cetăţii fiecare familie deţine o
încăpere în care păstrează provizii, îmbrăcămintea
cea mai bună şi lucrurile de valoare. În sat, străzile
fiind formate din şiruri de case legate între ele, în
caz de incendiu, pierderile pot fi mari. Or,
păstrându-le în interiorul cetăţii, lucrurile sunt
protejate.18 Suveranul vizitează cetatea bisericească
a Brateiului, interesat fiind de tot ce vede.
Cimitirul bine îngrijit din jurul bisericii îl face să
presupună că mormintele sunt de dată recentă. I se
explică că se obişnuieşte ca toate să fie îngrijite,
indiferent de vechimea lor. De asemenea, i se
explică funcţia şi modul de folosire a „turnului
slăninii”, află că preotul satului va fi înmormântat
în interiorul bisericii ş. a.19 A venit vorba şi despre
superintendentul saşilor, respectiv episcopul
luteran. Împăratul este surprins de faptul că sediul
acestuia se află la Biertan şi nu la Sibiu, în capitala
principatului. Explicaţia oferită de Heydendorff
este aceea că localitatea s-ar afla oarecum în
mijlocul Pământului Crăiesc, sediul episcopal fiind
astfel mai uşor accesibil tuturor saşilor.20
La Mediaş, suveranul, este oprit de moaşa
Lukner, stabilită de curând în oraş. Consideră că
studiile urmate la Viena şi examinarea ei de către
un medic din Heidelberg ar recomanda-o din punct
de vedere profesional, dar se consideră
marginalizată din cauza religiei catolice, a cărei
practicantă este. Afirmaţia este contrazisă de
Heydendorff, care arată că timp de trei decenii la
Mediaş a activat o moaşă catolică, fiind foarte
apreciată de comunitate. Or, petiţionara încă nu a

13

17

14

18

Ibidem, p. 465.
Ibidem, pp. 461-463.
15
Ibidem., p. 470.
16
Ibidem, pp. 467-470.

Ibidem, p. 484.
Ibidem., pp. 464-465.
19
Ibidem, pp. 474-478.
20
Ibidem, p. 457.
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dovedit buna pregătire cu care se laudă. Împăratul
îi recomandă să-şi practice meseria cu
conştiinciozitate, iar aprecierea nu se va lăsa
aşteptată. Un alt incident neplăcut pe aceeaşi temă,
respectiv discriminarea catolicilor de către
protestanţi, s-a întâmplat la Buzd (germ. Bussd),
localitate în care cârciumarul, pe nume Handschuh,
cerea ajutor împăratului, deoarece din veniturile
realizate nu-şi putea întreţine numeroasa familie.
Cârciumarul îl acuză pe Heydendorff că l-ar fi
nedreptăţit, căci anterior fusese arendaş al
cârciumii din Şaroş, – un loc mult mai bun – dar
fusese mutat de acolo pentru că era catolic.
Varianta notarului era însă alta, anume că soţia
„suplicantului” ar fi sedus un tânăr dintr-o familie
onorabilă din sat, iar mutarea familiei
cârciumarului ar fi avut motivaţie morală. Nu
putem cunoaşte adevărul, dar antipatia lui
Heydendorff faţă de Handschuh (rom. Mănuşă)
este evidentă în adnotările cu care a prevăzut
ulterior jurnalul. Acolo susţine că acesta fusese
oportunist şi cameleon: s-a născut român, purtând
numele de Mănuşă, trecuse apoi la catolicism, iar
catolic fiind, s-a dat drept german. Nici soţia lui nu
fusese mai brează: născută săsoaică luterană, a
trecut la catolicism, considerându-se apoi
nemţoaică. Este cunoscut faptul că aşa zisa
proporţie geometrică după care erau distribuite
funcţiile publice i-a determinat pe ambiţioşi să
treacă la catolicism, or acest pas era considerat de
luteranii conservatori un păcat imens. Recitindu-şi
jurnalul în 1803, Michael sen. adaugă o notă în
care arată că dezagreabila scenă de discreditare a
sa prin intermediul lui Handschuh ar fi fost pusă în
scenă de inamicii săi catolici din Mediaş,
constatând însă cu satisfacţie că „ei nu mai sunt, iar
eu trăiesc!”.21
Deşi majoritatea saşilor trăiau pe Pământul
Crăiesc şi erau oameni liberi, cei din comitate erau
iobagi. Un astfel de sat era Boianul (germ.
Bonnesdorf), proprietate a contelui Miklós
Bethlen. O delegaţie de iobagi saşi din această
localitate s-a prezentat în faţa împăratului,
plângându-se de tratamentul inuman aplicat
ţăranilor de către oamenii contelui. Sunt obligaţi să
lucreze şape zile pe săptămână şi li se aplică
corecţii ce încalcă demnitatea umană, fapt pentru
care 50 de români au fugit deja în Ţara
Românească. Satul decade pe zi ce trece. Saşii nu
obişnuiesc să fugă de pe moşii, dar au ajuns la
limita suportabilului22. Spre deosebire de cele
afirmate în „Selbstbiographie” de Heydendorff,
21
22

împăratul notează în „Reisejournal” că în urma
tratamentelor rele mulţi saşi ar fi fugit.23
În timpul primei vizite, suveranul şi-a dat
seama de gravele probleme existente în
Transilvania, de rivalităţile şi neînţelegerile între
stările privilegiate şi confesiunile recepte şi de
mizeria şi starea de opresiune în care trăiau
românii. Pe aceştia din urmă i-a simpatizat şi
compătimit, fiind hotărât să contribuie la
îmbunătăţirea situaţiei lor24. Şi s-a ţinut de cuvânt.
Prima reformă pe care a iniţiat-o în 1781, la numai
un an după moartea împărătesei Maria Tereza, a
fost aşa-zisul „Edict de concivilitate” prin care era
desfiinţat dreptul exclusiv al saşilor de a deţine
proprietăţi în oraşele şi satele săseşti25, reforma
care i-a deranjat cel mai mult pe saşi. Împotriva
acestuia s-au apărat prin toate mijloacele posibile,
redactând memorii şi cerând audienţe la persoane
influente în stat.
A doua vizită a suveranului (1783)
După zece ani de la prima sa vizită, în mai
1783, împăratul vizita din nou graniţa militară din
Transilvania, trecând apoi prin Bucovina în Galiţia.
În 31 mai suveranul urma să călătorească dinspre
Alba Iulia la Sibiu. Funcţionarii de toate gradele
erau pregătiţi să-şi primească împăratul care, şi de
astă dată, urma să locuiască la hanul „Împăratul
Romanilor” din strada Cisnădiei (han care, în
relatarea lui Heydendorff, nu apare încă sub
această denumire). La Miercurea, împăratul a lăsat
suita în urmă, călărind spre Sibiu însoţit numai de
generalul Colloredo şi de un husar. Astfel nu a fost
recunoscut de cei trimişi în întâmpinarea sa,
luându-i prin surprindere pe sibieni când a apărut
la Sagtor/Poarta Joagărului. Ajuns în centrul
oraşului, împăratul a salutat mulţimea adunată şi,
după câteva cuvinte schimbate cu guvernatorul
baron Samuel von Brukenthal, s-a retras în
apartamentul rezervat la han. Întreaga Transilvanie
privea spre suveran cu teamă, curiozitate şi
aşteptări26. Timp de câteva zile, Iosif al II-lea a
primit în audienţă pe toţi cei care doreau să-i
comunice sau să-i solicite ceva27. Astfel, la uşa
împăratului se adunase o lume pestriţa printre care
23

Bozac - Pavel 2007, p. 613.
Ibidem, p. 752.
25
Schaser 2000, p. 48.
26
Heidendorf 1883, pp. 70-72.
27
Ibid., p. 73 („…und dass sich Supplicanten von
allerhand Arten, hohe, niedere, junge, alte, von
allerhand siebenbürgischen Nationen, besonders
Walachen vor J. Maj. Quartier einfanden und
Memoralien in Menge einreichten, und ohne alle
Umstände leicht eingelassen wurden”).
24

Ibidem, p. 477.
Ibidem, pp. 480-484.
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şi o tânără unguroaică sedusă şi abandonată de un
soldat, precum şi bunicul unui tânăr închis pentru
pederastie. Episodul îl oripilează pe Michael von
Heydendorff, care exclamă „o târfă şi un sodomit
s-au aflat în faţa monarhului şi i-au predat
memoriile”.28
Interesul majestăţii sale s-a îndreptat şi spre
noile construcţii din oraş pe care le-a vizitat
mergând pe jos, supunându-i pe generalii vârstnici
din anturaj la mari eforturi.29 Între timp,
reprezentanţii Naţiunii Săseşti deliberau asupra
căilor celor mai potrivite de a prezenta suveranului
nemulţumirile lor în legătură cu: plata restanţelor
privind censul Sf. Martin (honorarium Sancti
Martini), cu edictul de concivilitate a tuturor
etniilor pe „fundus regius” şi mai ales cu
„aequalitas jurium Vallachorum cum Saxonibus”.
Totodată se simţeau nedreptăţiţi în problema
administraţiei religioase, care ducea la scăderea
veniturilor pentru întreţinerea şcolilor, or aceste
instituţii ale lor erau toate confesionale. S-a ajuns
la concluzia că este necesară redactarea unui
memoriu şi prezentarea în faţa împăratului. Nu-şi
făceau prea mari speranţe, căci unul dintre
principiile suveranului era acela ca prin
intermediul căsătoriilor mixte etniile transilvănene
să se contopească într-una singură o „naţiune
transilvăneană30.

Audienţa la împărat a fost stabilită pentru după
amiaza zilei de 3 iulie, Heydendorff făcând parte
din delegaţie. A avut plăcerea să constate că
împăratul îşi aducea aminte de el şi de discuţiile
purtate în urmă cu zece ani. În ciuda amabilităţii
împăratului, acesta a încheiat discuţia înainte ca
reprezentanţii Naţiunii Săseşti să-şi poată spune
păsurile. Dorind să nu lase nici un mijloc
neîncercat, s-au înscris din nou în audienţă,
stabilită de astă dată pentru 7 iulie, ultima zi de
şedere a suveranului la Sibiu. În seara zilei de 6
iulie, ziua premergătoare audienţei, guvernatorul
Brukenthal a dat o petrecere mare în palatul său
din Piaţa Mare. Împăratul, căruia nu-i plăcea luxul,
a apărut îmbrăcat relativ modest şi s-a întreţinut
cordial cu toţi oaspeţii prezenţi. Uitându-se la
doamnele prezente, suveranul a remarcat-o pe
doamna Soterius, care purta vălitura specifică
costumului patrician săsesc, şi pe fiica necăsătorită
a consilierul gubernial von Huttern, care purta pe
cap acel cilindru din catifea, purtat în comunitatea
săsească de tinerele necăsătorite, un semn al
statutului ei marital. La audienţă, Naţiunea
Săsească a fost reprezentată de episcopul luteran
Andreas Funk, de primarul Sibiului von Rosenfeld
şi de Michael von Heydendorff sen. Episcopul a
vorbit despre nemulţumirile luteranilor în legătură
cu reglementările religioase care, în ciuda edictului
de toleranţă, erau în avantajul catolicilor. Trecerea
de la credinţa luterană la catolicism se putea face
direct, fără pregătire prealabilă, pe când invers se
pretindea parcurgerea unui stagiu de pregătire de
şase săptămâni (de regulă, într-o mănăstire).
Episcopul a adus în discuţie problemele pe care le
vor aveau şcolile patronate de biserica luterană,
dacă se desfiinţa decima pentru preoţi şi colectele
pentru învăţători. În unele probleme suveranul a
fost de acord cu petiţionarii, dar în aceea a
veniturilor învăţătorilor le-a explicat că doreşte un
sistem echitabil pentru toată lumea. Ideea lui era
aceea de creare a unui sistem centralizat, astfel ca
retribuirea preoţilor şi învăţătorilor de toate
confesiunile să se facă de către stat. Referitor la

28

Ibidem, p. 73 („Ein Arbegener Mann, Christian
Auner, dessen Enkel der Magistrat Sodomiterei wegen
ins Zuchthaus verurtheilt hatte, um den Kaiser zu bitten,
seinen Enkel loszulassen…neben diesem eine Kis
Kapuser ungrische junge Person, welche auf mein
Befragen sagte, sie wäre mit einem Soldaten zu Fall
gekommen und bäte, Ihro Majestät möchte dem
Soldaten erlauben, sie zu heirathen. Und so waren also
eine Hure unde in Sodomit vor dem Monarchen und
gaben auch ihre Memorialien wirklich ein”).
29
Ibid., p. 74. („In diesem Auf- und Anzug besahen Ihro
Maj. Die mehrsten geistlichen und weltlichen
öffentlichen
Gebäude
in
Hermannstadt:
die
Evangelische Schule, die neue Hauptwache am kleinen
Ring…Eines Tages gingen Ihro Maj. Aus dero Quartier
ins Provianthaus bei das Elisabeththor, von dort ins
Tranchement, ins catholische Waisenhaus, von da zum
Burgerthor durch die Stadt zum Heltauerthor hinaus in
die neu angelegte Josephsstadt und von dort wieder ins
Quartier, welches wohl für einen Kaiser ein ziemlich
starker Marsch zu Fuße und den älteren H. generals und
Praesidenten, die ihm folgen mussten, beschwerlich
genug war”).
30
Ibidem., p. 80 („Es sagte uns hierauf der Comes, Ihro
Maj. Der Kaiser hätte sich gegen ihn also geäußert, dass
er vermute, unsere Vorstellungen wegen der
Concivilität und Walachen würden nichts fruchten,
zumal da man allgemein davon rede, der Kaiser habe es
sich zum Grundsatz gemacht, den Unterschied der

Nationen in Siebenbürgen aufzuheben. Man wusste es
aber auch aus sicherer Nachricht, dass sich Ihro Maj.
gegen Verschiedene geäußert hatten: er könne es nicht
leiden, wenn er höre, dass sich hier in diesem Land nie
eine Sächsin mit einem Ungarn, eine Ungarin mit einem
Walachen verheirate; dem neuen Kronstädter Provincial
Commissarius Gyulai, der erst von der Garde in Wien
heruntergekommen war, habe Ihro Maj. selbst mit
diesem Ausdruck geraten, ein sächsisches Mädchen zu
heiraten, weil sie wollen, dass die verschiedenen
Nationen zusammen heiraten und sich in eine vereinen
sollten“).
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problema plăţii censului Sf. Martin adusă în
discuţie de primarul Rosenfeld, împăratul a dat de
înţeles că pentru el aceasta era o problemă
încheiată, tranşată de instanţele judecătoreşti, or
Naţiunea Săsească trebuie să-şi facă datoria faţă de
patrie.

baronul Samuel von Brukenthal era pensionat,
împăratul oferindu-i drept premiu de consolare
crucea mare cu colan a ordinului Sf. Ştefan.
Contrar uzanţelor, nici ceremonia de instalarea a
noului guvernator, contele Bánffy György nu a
avut loc în prezenţa premergătorului, ci numai a
dicasteriilor (guberniu, tablă regală, tezaurariat
etc.) şi a generalului comandant, contele Fabris.
Rând pe rând, Naţiunea Săsească a pierdut drepturi
şi bunuri (proprietăţile ei fiind considerate
camerale) – până şi arhiva i-a fost confiscată –
vorbindu-se chiar de sfârşitul naţiunii (finis
saxoniae).34
În 1789, zvonurile despre degradarea stării de
sănătate a suveranului s-au înmulţit, iar odată cu
ele speranţa stărilor ca mai devreme sau mai târziu
să fie repuse în vechile lor drepturi şi libertăţi. În
20 ianuarie 1790 a survenit moartea împăratului35,
iar vestea tristă a ajuns numai pe cale neoficială în
Transilvania, astfel că – deşi era cunoscută de toată
lumea – până la mijlocul lunii martie nicio
persoană oficială nu a purtat doliu36. Sosirea
„Rescriptului de restituire” – semnat de defunctul
împărat – a produs în rândurile stărilor
transilvănene o imensă bucurie şi uşurare37, iar
saşii şi-au redobândit arhiva printr-o mare
ceremonie, asemănătoare celei de instalare a
comitelui naţiunii.38 Gestul saşilor nu a fost prea
bine primit de guvernatorul Bánffi, căruia i s-a
replicat că şi ungurii îşi recuperaseră coroana de la
Viena cu mare alai şi festivităţi, or arhiva este
nestemata cea mai preţioasă a saşilor.39
Noul împărat, Leopold al II-lea (1747-1792), a
avut numai doi ani la dispoziţie pentru restabilirea
încrederii între provincii şi casa imperială. I-a
urmat la tron fiul său, Francisc (1768-1835), care,

A treia vizită a monarhului (1786)
Între 1783 şi următoarea vizită a sa, Iosif al IIlea a dispus o serie de noi reforme - anularea
constituţiei ţării (1784), separarea administraţiei de
justiţie (mai 1786)-, reforme care trebuiau să
schimbe Transilvania din temelii. Măsurile
preconizate au atins însă interesele stărilor
privilegiate, astfel că aplicarea lor trena. Pe fondul
stării generale de nemulţumire şi de confuzie,
suveranul a vizitat provincia la mijlocul lunii iulie
1786. Scopul principal al vizitei a fost inspectarea
armatei, căci războiul cu turcii era iminent.
La Sibiu s-a cazat din nou la „Împăratul
Romanilor” şi a început să viziteze toate instituţiile
şi locurile considerate de el importante precum:
poligonul, spitalele, arestul, arhivele dicasteriilor (a
instanţelor de judecată) ş.a. Seară de seară,
personalităţile importante se adunau în palatul
guvernatorului, în speranţa că împăratul le va
onora cu o vizită. A venit o singură dată, timp în
care – contrar obiceiului – a fost foarte taciturn.
Numai cu soţia secretarului gubernial, doamna
Soterius, cea căreia cu trei ani înainte îi admirase
podoaba capilară, cunoscută de „femeie galantă”31
a făcut puţină conversaţie. Gestul le-a cam supărat
pe doamnele maghiare, prezente în reşedinţa
guvernatorului.
De astă dată, observa Heydendorff, suveranul
părea total nemulţumit cu tot ce se petrecea în
Transilvania. Guvernatorul Samuel von Brukenthal
a încercat să obţină o audienţă, intenţionând să-l
roage pe suveran să nu mai schimbe nimic în
constituţia principatului fără o consultare
prealabilă cu reprezentanţii stărilor. Iosif al II-lea ia refuzat audienţa, motivând că aceasta nu-şi avea
rostul.32 Atitudinea împăratului faţă de guvernator
indica clar faptul că acesta căzuse în dizgraţie.
Cum împăratul părea a fi supărat pe toată lumea,
Heydendorff, un fin observator al scenei politice,
se consola cu constatarea că nici situaţia celorlalte
etnii nu era grozavă: „monarhul nu era deloc
favorabil nobililor, iar simpatia faţă de români se
diminuase şi ea”.33 La începutul anului următor

günstig, auch den Walachen weniger als vorher. Die
Sachsen blieben in unserm vorigen Zustand“).
34
Ibidem, p. 135.
35
Ibidem, p. 156.
36
Ibidem, p. 157.
37
Ibidem., p. 159.
38
Ibidem, pp. 168-169.
39
Ibidem, p. 169 („Es wurde diese ceremonielle
Übernahme nicht nur von dem sonst ohnehin
ungünstigen Ungrischen Gubernial Personale, sondern
auch von dem sonst sanften Gubenator Gr. Banffi, der
derweilen von Wien zurückgekommen und in
Hermannstadt war,der Nation übel ausgelegt, mit dem
Vorwurf, dass man nicht Ursache gehabt hätte, dabei so
viele Umstände und Wesens zu machen. Man
antwortete ihnen aber im Publico darauf: die
Ungarländer hätten ihre Krone von Wien auch mit
möglichstem Gepränge, Banderien und dgl. Empfangen;
unsere Privilegien, auf die sich unsere Freiheiten
gründeten, wären auch unser größtes Kleinod…”).

31

Ibidem, p. 123.
Ibidem, p. 123.
33
Ibidem, p. 123 („Überhaupt schien der Kaiser
dermalen mit Siebenbürgen nicht zufrieden zu sein...
überhaupt bezeigte sich Ihro Maj. dem Adel nicht
32
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între 1792 şi 1806 a domnit în calitate de împărat
romano-german Francisc al II-lea, iar apoi, până în
1835, ca Francisc I de Austria. La 10 noiembrie
1816 s-a căsătorit cu cea de-a patra soţie, Karoline
Auguste von Bayern (1792–1873), cea care, în
1817 îl va însoţi în vizita sa în Transilvania.

Conversaţia a fost una jovială, împăratul
exprimându-şi convingerea că devotatul funcţionar
va atinge suta de ani, iar apoi a avut cuvinte de
apreciere la adresa fiului său, Johann Peter. Tatăl a
fost foarte tuşat de cuvintele împăratului. Încurajat
de bunăvoinţa acestuia consideră că trebuie să-i
facă naţiunii săseşti un ultim bine, vorbindu-i
împăratului despre saşi, iar suveranul promite că va
veghea ca aceasta să nu fie nedreptăţită.42
A doua zi intenţiona s-o vadă şi pe împărăteasă,
audienţă pentru care îşi pregătise un frumos discurs
istoric. Voia să-i vorbească împărătesei despre
faptul că mulţi dintre saşii primelor secole de
colonizare proveneau din patria ei, din Bavaria.
Prezentându-se la palat, Heydendorff a constatat că
acolo se adunaseră foarte multe doamne cu un
discurs diferit de al lui, fapt pentru care şi renunţă
să se înfăţişeze suveranei. Îi spune însă maestrului
de ceremonii ce a dorit să-i comunice împărătesei,
iar acesta promite că-i va transmite. A doua zi
familia imperială şi-a continuat călătoria la Braşov
şi de acolo în Scaunele secuieşti, iar Michael von
Heydendorff s-a întors la Mediaş, unde a continuat
să-i încredinţeze jurnalului gândurile sale până
aproape de marea trecere.

Vizita împăratului Francisc I (1817)
În septembrie 1817, perechea imperială a vizitat
Transilvania, trecând şi prin Sibiu. Prietenii
apropiaţi, împreună cu Johann Peter, fiul care era
ofiţer în garda imperială maghiară, l-au sfătuit pe
Michael sen. – ajuns la venerabila vârstă de 87 de
ani (cel mai vârstnic funcţionar transilvănean) – să
solicite o audienţă pentru a-i mulţumi personal
împăratului pentru pensia acordată şi pentru
ordinul Leopold40 care-i fusese conferit. A plecat la
Sibiu, unde, tot la recomandarea fiului vienez , a
făcut vizite de curtoazie tuturor personalităţilor
care-l însoţiseră pe împărat. Majestăţile lor se
cazaseră în Palatul Brukenthal la primul etaj,
împăratul în apartamentul dinspre strada Cisnădiei
(Heltauergasse, azi Bălcescu), iar împărăteasa în
cel dinspre strada Măcelarilor (Fleischergasse, azi
Mitropoliei)41. Sosind la palat, Heydendorff a
constatat că acolo se adunaseră peste 50 de
persoane de toate rangurile şi etniile, care doreau
să discute cu suveranul. Ţinând seama de vârsta sa
înaintată şi de faptul că Béldi, şambelanul
împăratului, era un bun prieten al fiului său,
Michael sen. a fost primul primit în audienţă.

42

Ibidem, p. 343 („Der Kaiser sagte mir hierauf diese
denkwürdigen und in allen Archiven der Nation
aufzuschreibenden Worte: die Sächsische Nation ist mir
aus ihren Thaten und Handlungen schon bekannt und
empfohlen, ich werde auf sie sorgen, dass es ihr
wohlgehe und ihr kein Unrecht geschehe“).

40

Leopold-Orden, ordin de merit militar şi civil, instituit
de împăratul Francisc I la 8 ianuarie 1808.
41
Heidendorf 1884, p. 341.
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MICHAEL VON HEYDENDORFF THE ELDERS (1730-1821) MEETINGS WITH THE
HABSBURG EMPERORS 1773, 1783, 1786 AND 1817
summary
Michael von Heydendorff the Elder (1730-1821) was a Transylvanian Saxon nobleman who wrote one of
the most important diaries of the 18th century his so called “Selbstbiographie”. He was born in the city of
Mediaş and stood for many years in the service of his native place. In 1773, when the emperor Joseph II
visited for the first time Transylvania, Michael von Heydendorff was honored to accompany him from the
village named Şaroş to Mediaş. The conversation between the emperor and his guide was very interesting,
showing a lot of tensions from the Transylvanian society. Ten years later, Joseph II traveled again to the
remote province where the situation got even worse, a matter of fact which led to the outbreak of a big
peasants upraise. This time Heydendorff had the opportunity to speak with the emperor twice. In 1786 the
emperor was very angry with the Transylvanian leaders and government because very little of the reforms he
planned had been realized, so that he spoke almost ignored the high society. In 1817, being 87 and already
retired, Heydendorff met emperor Franz I. when he visited Transylvania together with his wife, empress
Karoline Auguste. Michael von Heydendorff wrote down in this diary the conversations he had with both
sovereigns, a diary which became an important source for historians and not only.
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ŢARA ROMÂNEASCĂ ÎN VIZIUNEA LUI
FRIEDRICH WILHELM VON BAUER
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radu.teuceanu@brukenthalmuseum.ro
Muzeul Naţional Brukenthal Sibiu
Keywords: Brukenthal, Bauer, Russia, Wallachia, memories.
Abstract: Friedrich Wilhelm von Bauer was a lieutenant-general in the Russian army in the second half of
the 18th century. He fought against the Turks on Prut and on the Danube in the Russian-Turkish war of 17681774. More than half of the book consists of the enumeration of the more important localities of Wallachia
and a short description of them. The remaining text is subdivided into short chapters, whereas the book
contains a very critical opinion of the Wallachian upper classes.
Ca factor politic de primă importanţă pe scena
europeană, Rusia, a cărei putere se afla în
ascensiune, îşi face apariţia într-o măsură mai
importantă în politica externă a Ţărilor Române în
cea de-a doua jumătate a secolului al XVII-lea, în
contextul slăbirii Imperiului otoman şi ulterior a
intrării Transilvaniei sub dominaţia Casei de
Habsburg.
Existaseră şi înainte relaţii şi personal suntem
de părere că relaţiile româno-ruse sunt mult mai
vechi şi mai complexe decât se bănuieşte
îndeobşte, având în vedere proximitatea geografică
a cnezatului Haliciului. În orice caz, ceea ce se ştie
sigur este că Ştefan cel Mare îşi dăduse fiica,
Elena, în căsătorie fiului ţarului Ivan al III-lea al
Rusiei - se cunoaşte soarta ei tragică -, iar în 1497
voievodul moldovean recucereşte Cetatea Albă cu
sprijin rusesc; această cetate fusese cucerită de
turci în anul 1484, în cadrul campaniei militare
turceşti lansată împotriva Moldovei de către
sultanul Baiazid al II-lea. Un alt fapt, de pe vremea
lui Alexandru cel Bun: „După unele date, Grigore
Ţamblac se găseşte pe la 1406 în Rusia, chemat de
unchiul său Chiprian, mitropolitul Moscovei.”1
„Numeroase solii, cuprinzând şi oameni de
carte, se perindă spre Moscova pe timpul lui Petru
Rareş, Alexandru Lăpuşneanu şi al altor domni
români din secolul al XVI-lea. Mihai Viteazul
leagă prietenie strânsă cu ţarul Boris Godunov; un
sol al domnului muntean, episcopul Luca al
Buzăului, fusese trimis la Moscova.”2
Pe vremea lui Vasile Lupu, care a nutrit mereu
gânduri prieteneşti faţă de Rusia, caz unic în
intenţiile acestui domnitor, a existat o
corespondenţă bogată între acesta şi ţarii Rusiei, în
1
2

care domnul Moldovei îi informează pe ţari despre
evenimente petrecute în ţările vecine şi de
deplasări de curieri moldoveni la Moscova cu
scopuri diplomatice. În anul 1641, Vasile Lupu îi
dăruieşte ţarului o sabie foarte scumpă, încărcată
de podoabe.3
Prin unirea cu Rusia Mică, în ianuarie 1654,
Rusia s-a apropiat de graniţele Moldovei, iar
domnul Moldovei Gheorghe Ştefan a intrat în
tratative secrete cu ruşii sperând că sosise un prilej
favorabil pentru a scăpa de sub dominaţia turcilor.
Tratatul a fost redactat în limba greacă la 17/27
mai 1656 şi cuprindea zece articole care
prevedeau, în special, suzeranitatea rusă, apărarea
Moldovei de incursiunile tătarilor, retrocedarea de
către turci a teritoriilor din Bugeac4 şi lupta
comună antiotomană5. Totuşi, acest prim tratat a
rămas literă moartă din cauza mazilirii peste doi
ani a lui Gheorghe Ştefan.
Constantin Brâncoveanu a intrat şi el în relaţii
diplomatice cu Rusia în anul 1693, prin patriarhul
Dositei de Ierusalim.6 Se păstrează de asemenea o
corespondenţă
voluminoasă
a
familiei
Cantacuzinilor cu Moscova, impregnată de
sentimente antiaustriece şi antiotomane, precum şi
3

Ibidem, p. 14.
Zone din sud-estul Basarabiei fuseseră anexate de turci
în anul 1538, care au înfiinţat o raia cu capitala la
Tighina. Sultanul i-a oferit lui Petru Rareş posibilitatea
de a o răscumpăra cu o sumă importantă de bani, de care
însă acesta din urmă nu a reuşit să facă rost. Zona a fost
recucerită pentru scurt timp de domnul Moldovei Aron
Tiranul, în anul 1595. În anul 1666, turcii au anexat
stepa Bugeacului, Chirtoagă 1996, p. 180.
5
Istoria românilor 2003, pp. 162–163.
6
Acest titlu exista, dar numai onorific, şi în Biserica
Romano-Catolică – vezi Teuceanu 2009, p. 321, nota
106.
4

Relaţii româno-ruse 1957, p. 5.
Ibidem.
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filoruse7 . Atât Brâncoveanu, cât şi familia
Cantacuzinilor sperau să înlăture dominaţia
otomană şi să stânjenească expansiunea
Habsburgilor cu ajutorul Rusiei. Aceasta era
văzută ca un aliat firesc datorită credinţei ortodoxe
pe care o aveau în comun. O solie din 1698 trimisă
de Brâncoveanu arăta că în cazul începerii de
ostilităţi între Rusia şi Turcia se va declanşa o
răscoală generalizată a românilor, sârbilor,
bulgarilor, grecilor şi albanezilor împotriva
turcilor.8 După încheierea păcii de la Karlowitz,
relaţiile cu Rusia devin şi mai strânse. În anul
1701, Petru I recunoştea meritele domnitorului
muntean în ceea ce priveşte transmiterea
informaţiilor, asigurându-i-se totodată dreptul de
azil în Rusia pentru el şi pentru familia
Cantacuzinilor, în caz de nevoie. Un an mai târziu,
în 1702, omul de încredere al Cantacuzinilor,
braşoveanul David Corbea, sosea la Moscova cu
mesajul că la Bucureşti Cantacuzinii luaseră
legătura cu patriarhii din Orient în vederea unei
revolte antiotomane sprijinită de Rusia9. După
bătălia de la Poltava (1709) se încheie un tratat
între Rusia şi Ţara Românească prin care
Brâncoveanu se angaja să sprijine efortul de război
al Rusiei împotriva Turciei cu o oaste de 20000 de
oameni10.
Ulterior,
stolnicul
Constantin
Cantacuzino îi declară lui Petru I nădejdea sa de
sprijin pentru a scăpa de „necredincioşi şi de
eretici”11; necredincioşii erau turcii, în timp ce
ereticii erau austriecii, care încercau să-i
catolicizeze şi pe românii din Transilvania.
În ceea ce priveşte Moldova, politica de
apropiere a lui Dimitrie Cantemir faţă de Imperiul
rus de la începutul secolului al XVIII-lea este
binecunoscută.
În contextul situaţiei geopolitice din secolul al
XVIII-lea, semnificativ este faptul că Rusia a
manifestat tot timpul un interes deosebit pentru
ţările române, pe care intenţiona să le elibereze de
sub dominaţia otomană şi să le unifice într-un
singur stat numit Dacia – este vorba, desigur, de
cunoscutul proiect dacic, nutrit mai ales de
Ecaterina a II-a. Aceasta din urmă urmărea şi
crearea unui stat-tampon între cele trei mari puteri,

Austria, Rusia şi Turcia12. În cadrul chestiunii
orientale, care devenise o problemă a echilibrului
de putere pe plan european, Rusia a fost singura
mare putere care s-a opus mereu Turciei şi a căutat
să protejeze, cel puţin declarativ, popoarele
ortodoxe din Balcani. Referindu-ne la acestea din
urmă, trebuie să precizăm că Rusia avea în vedere,
în mod special, ţările române şi comunitatea
creştină din Pera13. Coordonatele politicii externe
ruse pentru Balcani şi Anatolia, trasate de Petru I,
erau anexarea Constantinopolului şi a strâmtorilor
de către Rusia şi refacerea Imperiului grec al
Bizanţului, în timp ce pentru jumătatea de apus a
continentului european rămânea valabil celebrul
testament al lui Petru cel Mare. În secolul al
XVIII-lea au avut loc trei războaie ruso-turce
(1735–1739, 1768–1774 şi 1787–1792), primul şi
ultimul şi cu implicarea Habsburgilor, războaie în
timpul cărora Rusia a vizat direct scoaterea
definitivă a ţărilor române de sub controlul Porţii
otomane, precum şi alungarea turcilor din Europa
şi împingerea lor către Asia. Exemplul cel mai
elocvent al politicii ruse în ceea ce priveşte ţările
române este tratatul de la Kuciuk-Kainargi, prin
care se confirmau privilegiile Moldovei şi ale Ţării
Româneşti, monopolul turcesc asupra produselor
româneşti era îngrădit, era garantat liberul exerciţiu
al religiei creştine, iar Rusia primea dreptul de a
interveni militar în sprijinul ortodocşilor din
Balcani.
Friedrich Wilhelm von Bauer, autorul lucrării
Mémoires historiques et geographiques et
militaires sur la Valaquie, s-a născut în oraşul
Hanau din ducatul german Hessen în anul 1731,
într-o familie de origine suedeză şi a murit la
Petersburg la 4 februarie 1783. A manifestat de
timpuriu aptitudini pentru matematică, devenind
membru al corpului de geniu, după care a intrat în
cadrul artileriei din Hessen. A devenit ulterior
locotenent şi căpitan, apoi general adjutant, iar
timpul Războiului de şapte ani s-a distins sub
ordinele ducelui de Brunswick. Din 1759 a fost
şeful unui corp de husari cu titlul de maior. În anul
1761 a intrat în serviciul Prusiei, perioadă în care a
şi fost înnobilat. După o perioadă de şedere pe o
moşie a sa de lângă Balenheim, lângă Frankfurt, în
anul 1769 a intrat în serviciul Rusiei ca general
maior. A luptat sub comanda lui Romanzow
împotriva turcilor pe Prut şi pe Dunăre, fiind numit
în 1773 locotenent general. Împărăteasa Ecaterina
a II-a a avut pentru Bauer o stimă deosebită,
încredinţându-i mai multe sarcini importante.
Astfel, el a fost numit director al minelor de sare

7

Stolnicul Constantin Cantacuzino scria că „nu avem
nici o nădejde în nemţi, precum n-am avut niciodată mai
înainte, şi ne rugăm lui Dumnezeu ca să nu avem
niciodată a face cu dânşii”, apud Istoria Romîniei 1964,
p. 208. Cu toate acestea, toată, sau aproape toată
boierimea munteană era proaustriacă.
8
Istoria Romîniei 1964, p. 209.
9
Bauer 1778, p. 209.
10
Ibidem, p. 210.
11
apud Istoria Romîniei 1964, p. 210.

12
13

204

Istoria românilor 2002, p. 616, 621.
Ibidem, p. 642.

Brukenthal. Acta Musei, V. 1, 2010

Ţara Românească în viziunea lui Friedrich Wilhelm von Bauer
de la Novgorod şi a condus lucrările construirii
apeductului de la Ţarskoe-Selo, a unui canal care
urma să unească Marea Neagră cu Marea Baltică, a
Arsenalului de la Moscova şi altele14.
Prezenţa lui Bauer în ţările române în timpul
războiului împotriva turcilor i-a trezit interesul
pentru aceste zone şi l-a determinat să scrie
lucrarea de faţă, propunându-şi să contribuie la o
mai bună cunoaştere a Ţării Româneşti în Europa.
Biblioteca Brukenthal deţine un exemplar al
cărţii Memoires historiques et geographiques sur
la Valachie, publicată la Frankfurt şi Leipzig în
anul 1778 la Henry-Louis Broenner, la cota v I
14119, cu numărul de inventar 44026, un alt
exemplar, integrat într-un coligat -la cota v I 15118
şi cu numărul de inventar 81494- şi un altul la cota
v II 5204, cu numărul de inventar 81388.
Bauer afirmă că în cercetările sale s-a bucurat
de sprijinul prinţului Cantacuzino (Kantagousin) şi
al logofătului Valahiei, care i-au furnizat informaţii
preţioase căutând în arhive.
Bauer îşi începe discursul, în capitolul I intitulat
Situation de la Valachie şi care nu cuprinde decât o
pagină, cu situarea coordonatelor Ţării Româneşti
pe hartă (latitudine şi longitudine). El indică, de
asemenea, faptul că munţii Carpaţi („Carapat”),
care sunt orientaţi în direcţia sud-est-sud-vest, o
separă de Transilvania şi că râurile Milcov şi Siret
marchează frontiera cu Moldova. Autorul mai
menţionează şi că Dunărea desparte Valahia de
Bulgaria şi de Ungaria (până la împrejurimile
Mehadiei).
În capitolul al II-lea, denumit Description
générale du pays, el face descrierea fizică a ţării,
enumeră resursele naturale şi scrie despre oameni
în general, despre situaţia artelor şi a meseriilor, a
comerţului şi despre religie.
În subcapitolul Situation, autorul împarte ţara în
două părţi, una de câmpie şi una de munte,
atrăgând atenţia asupra marelui număr de râuri şi
de pâraie care izvorăsc din munţi şi străbat ţara, iar
în cel intitulat Rivieres, afirmă că nu cunoaşte
decât puţine ţări unde se află atâtea râuri, pâraie şi
lacuri ca în Valahia. El atrage atenţia asupra
inundaţiilor care survin în mod regulat primăvara,
atunci când se topesc zăpezile, toamna, dar şi vara,
în urma ploilor. Autorul menţionează şi faptul că
se poate găsi aur în nisipurile de pe malul râurilor
şi că a văzut inele şi vase făcute din aurul găsit pe
malul Oltului. Bauer vorbeşte de insulele Dunării,
dintre care unele erau locuite, iar altele „ornate cu
păduri frumoase şi prerii din cele mai frumoase”15.
Autorul atrage atenţia asupra obiceiului pe care l-a
14
15

întâlnit în Turcia şi în ţările Orientului, de a
„înfrumuseţa izvoarele de apă vie”, „înconjurândule de ziduri şi dându-le nume celebre în toată
ţara”16.
Despre
Munţii
Carpaţi
(subcapitolul
Montagnes) afirmă, desigur în mod naiv, că sunt
printre cei mai mari şi mai înalţi din lume, însă
comite o eroare atunci când scrie că ei ocupă
aproape o jumătate din ţară, comasând cu Munţii
Carpaţi forme de relief ca Subcarpaţii şi Podişul
Getic. El mai menţionează că munţii servesc ca
adăpost împotriva năvălirilor turcilor şi a tiranilor
aflaţi la conducere, precizând că munţii sunt în
general mai dens populaţi decât câmpiile. În
subcapitolul intitulat Sol, autorul precizează că
ţinutul plat care formează jumătate din ţară este în
general fertil, udat de un număr mare de pâraie.
În subcapitolul Vin, Bauer scrie că vinul se
cultivă cu cel mai mult succes la poalele munţilor.
Vinul nu este numai bun, ci şi abundent. În
subcapitolul Fruits, autorul menţionează că se pot
găsi adeseori păduri întregi de pomi fructiferi, care
fac ca cea mai mare parte a munţilor să se asemene
cu cele mai frumoase grădini. Râurile au o apă
clară şi sănătoasă şi traversează cele mai agreabile
vâlcele. Bauer afirmă că cele mai frumoase grădini
din vestul Europei sunt mai prejos decât aceste
păduri din Ţara Românească. El mai scrie şi că
pepenii sunt de o mărime şi de un gust care le
întrec pe cele pe care el le-a văzut în alte ţări.
Referitor la animale -subcapitolul Animaux-,
autorul scrie că atât cele sălbatice cât şi cele
domestice, sunt o avuţie importantă. Vânatul se
găseşte din abundenţă. Autorul afirmă că se mai
găseşte o specie de lup de câmpie (câinele enot ?),
de mărime mai mică decât cea de la munte. Aceşti
lupi de câmpie trăiau mai ales pe malul Dunării,
erau numeroşi şi produceau mari pagube turmelor.
Bauer mai precizează că a remarcat în păduri o
specie de porumbei sălbatici şi o specie de
coţofană neagră cu capul roşu, a cărei carne este
delicioasă, dar care putea fi prinsă numai cu mare
greutate. Păsările de pradă, vulturii, şoimii şi altele,
se găsesc în număr mare. Păsările de apă trăiesc
mai ales pe Dunăre, unde lebedele şi pelicanii sunt
foarte numeroşi.
În subcapitolul Mines, autorul afirmă că
grăunţele de aur se găsesc în cantitate mai mare
după ce apele curgătoare se umflă şi apoi îşi reintră
în matcă. Cauza, scrie el, este simplă: atunci când
râurile cresc, ele devin mai rapide şi dobândesc
astfel mai multă forţă pentru a antrena micile
particule de aur pe care le întâlnesc în trecerea lor
prin munţi. Totuşi, această bogăţie, aurul, era

ADB 1875, p. 142–143.
Bauer 1778, p. 9.

16
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sunt rare printre ei”24, excepţie făcând ciuma, care
este adusă de trupe din Asia în timp de război. El
mai afirmă că „este întristător faptul că o ţară atât
de frumoasă, cu un sol atât de fertil, aflată sub un
cer atât de fericit şi locuită de oameni de un
asemenea soi, să fie atât de puţin populată; sunt
convins că ea ar putea hrăni de cinci sau şase ori
mai mulţi locuitori.”25 Este deplâns faptul că în
ultimii 30–40 de ani ţara se depopula din ce în ce
mai mult. Bauer este de părere că trebuiau să treacă
mulţi ani pentru „a reda Valahiei vechea sa
splendoare”26 şi că pe tot cuprinsul ţării se puteau
vedea case şi sate părăsite şi căzute în ruină.
Moravurile valahilor sunt, potrivit autorului,
simple; ei au preluat multe lucruri de la turci,
îmbrăcându-se şi trăind aproape după maniera
turcă. Valahii preferau legumele şi fructele. Casele
şi locuinţele erau şi ele construite şi aranjate după
modelul turcesc. În Valahia nu exista sticlă la
ferestre, ci băşică de porc, mai ales la încăperile
unde stăteau femeile. Acestea din urmă, scrie
Bauer, erau ascunse şi ferite, ca şi la turci, de
„ochii avizi ai străinului”27. Autorul afirmă că
galanteria devine astfel mai dificilă şi mai rafinată.
El mai adaugă că, din cauza faptului că în Valahia
nu există hanuri publice, ospitalitatea este foarte
necesară şi că ar fi de dorit să se generalizeze.
Autorul scrie că în Valahia furtul, violul şi
asasinatul sau alte crime atroce sunt rare, valahii
fiind oameni buni, cu toate că le place puţin vinul
şi sunt leneşi şi avari. Vicleni sunt, aproape
întotdeauna, doar armenii, grecii şi evreii. Bauer
mai afirmă că valahii sunt viteji şi buni războinici,
plăcându-le vânătoarea, care îi formează ca buni
ostaşi. El scrie că oamenii de la munte sunt
trăgători excelenţi. Cu toate acestea, autorul ţine să
precizeze că ceea ce a scris referitor la caracterul
valahilor se aplică numai celei mai mari părţi a
naţiunii, deoarece clasa de sus îi imită pe de-a
întregul pe turci. Bauer descrie clasa de sus valahă
în culori foarte sumbre. „Sunt laşi şi slugarnici în
faţa superiorilor lor, insuportabili de mândri cu
inferiorii lor, banul îi face să facă totul, sunt
intriganţi, uneltitori, sug sângele poporului ca nişte
lipitori, opresori ai celui slab, severi cu supuşii lor
şi tirani în casele lor.”28 Totuşi, autorul afirmă că a
cunoscut în Valahia seniori cu un caracter foarte
stimabil. El acuză pentru această stare de lucruri
faptul că tineretul nu primeşte nici o educaţie şi că
din cea mai fragedă pruncie ei sunt înconjuraţi de

neglijată în Valahia. În încheierea acestui
subcapitol, Bauer precizează că, după ce a oferit o
descriere prescurtată a naturii ţării, va trata despre
„împărţirea politică şi generală, despre locuitori,
despre comerţul său şi despre câteva puncte
relative la acestea.”17
În subcapitolul Division politique du pays,
autorul scrie că Valahia era împărţită în două părţi,
separate de râul Olt („Olta”) şi anume o parte
constituind principatul Valahiei propriu-zis şi
Banatul de Severin sau de Craiova. Principatul
Valahiei este împărţit în douăsprezece districte
„numite în limba ţării Zinutes18, fără a cuprinde
Raiaua Brăilei, iar Banatul se împarte în cinci
districte.”19
Autorul precizează în subcapitolul Des
Habitans că nu are de gând să se ocupe de
chestiunea originii locuitorilor Valahiei şi nici de
„revoluţiile”20 care au avut loc în decursul
timpului. Bauer scrie că este în afară de orice
îndoială că actualii locuitori descind din „colonia
romană pe care Împăratul Traian a stabilit-o în
aceste ţări.”21 El mai atrage atenţia şi asupra
faptului că, deşi Valahia a fost invadată de barbari,
numele de roman şi limba romanică s-au păstrat
întotdeauna. Locuitorii se numeau, afirmă autorul,
în continuare romani, numele de valah fiind
aparent unul slavon, pe care totuşi turcii l-au
adoptat. Bauer scrie că valahii erau un amestec de
diferite popoare. Referindu-se la limba română, el
afirmă că aceasta „este de asemenea amestecată cu
mai mulţi termeni străini atât de desfiguraţi, încât
este foarte adesea imposibil să ghiceşti originea
acestora. Fiecare popor barbar a pus de la sine şi
din tot ansamblul a rezultat un jargon
înspăimântător.”22 Autorul apreciază că limba
romanică vorbită în Valahia este mai coruptă ca
oriunde altundeva.23
Referindu-se la oameni, Bauer scrie că „valahii
sunt în general de talie mare, bine făcuţi, robuşti şi
cu un temperament deosebit de sănătos. Maladiile
17

Bauer 1778, p. 17.
Ţinuturi.
19
Bauer 1778, p. 17.
20
Termen mult folosit în scrierile din secolul al XVIIIlea, prin care erau desemnate nu revoluţiile în sensul din
secolul XX, ci evenimentele importante, răsturnările de
situaţie etc.
21
Bauer 1778, p. 18. Situaţia era cunoscută şi la Viena.
22
Ibidem, p. 19. Interesante observaţii lingvistice. În
această ordine de idei, se mai credea în secolul al XIXlea că două treimi din lexicul românesc sunt de origine
slavă, cifră desigur exagerată.
23
Se cunoaşte totuşi faptul că limba română este cea
mai conservatoare în domeniul gramatical dintre toate
limbile romanice, mai mult chiar decât italiana.
18

24

Bauer 1778, p. 19.
Ibidem, p. 19.
26
Ibidem, p. 20.
27
Ibidem, p. 21.
28
Ibidem, p. 22.
25
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sclavi şi sunt obişnuiţi să comande, înainte de a
învăţa să se supună.
În subcapitolul Religion, Bauer scrie că în Ţara
Românească nu se găsesc decât cărţi bisericeşti în
„caracter pe jumătate grec, pe jumătate slavon; ele
sunt în cea mai mare parte imprimate în Polonia şi
Transilvania”29. El încheie acest subcapitol
declarând că „secolul filosofiei este încă departe de
Valahia”30.
În subcapitolul Commerce, autorul scrie că
existaseră în trecut câteva oraşe comerciale,
îndeosebi oraşul Orasch de la vărsarea Ialomiţei,
din care el nu a putut vedea decât ruinele. Bauer
susţine că războiul dintre anii 1768 şi 1774 ruinase
oraşele Giurgiu şi Brăila, iar comerţul era întrerupt
în momentul în care îşi scria cartea. Caii, afirmă el,
erau căutaţi de mai mulţi principi din Germania
pentru cavaleria uşoară, iar boii erau duşi până în
Silezia. Carnea sărată se prepara pe o insulă din
faţa Brăilei, numită chiar insula măcelăriei. El mai
afirmă şi că ţara fusese devastată de turci înainte de
a o abandona armatei ruse. Referindu-se la lemnul
de calitate superioară, o bogăţia a ţării, Bauer scrie
că nu a întâlnit în ţară nici un joagăr, un exemplu
pentru înapoierea industrială a acestor locuri.
Autorul afirmă că existase odinioară la Bucureşti o
fabrică germană de stofe şi de postavuri, cu
muncitori germani, dar ea se desfiinţase.
În capitolul III, numit Du Gouvernement, Bauer
descrie în detaliu sistemul de conducere al Ţării
Româneşti din acea vreme, după care trece la
enumerarea celor trei clase boiereşti. Astfel, prima
clasă avea unsprezece funcţii (charges), a doua tot
unsprezece titluri, de la vel perdar la ispravnici, în
timp ce la a treia clasă boierească autorul se ocupă
în special de divanul ţării şi de titlurile de la curtea
domnească. Bauer aminteşte de Radu Negru
(„Rade le noir”), de Mircea cel Bătrân („Mitza le
Vieux”) şi afirmă că o a doua închinare a Ţării
Româneşti faţă de turci avusese loc în anul 1454,
în timpul domniei lui Laiotă Basarab (Layota
Bessaraba). Autorul scrie că firmanele erau, de
fapt, nişte constituţii
primitive. Autorul
menţionează că existau voci care susţineau că
tributul în argint nu a fost plătit decât începând cu
anul 1517 şi că detaliile tuturor tributurilor şi
contribuţiilor nu se mai găsesc la arhive de la
reforma lui Constantin Mavrocordat din 1739,
deoarece socotelile s-au făcut între domnitori şi
agenţii lor de la Constantinopol. Bauer scrie
totodată că un leu era estimat la 60 de sous
francezi.

Pravila de la Târgovişte este amintită, deşi nu o
numeşte în mod explicit, ci ca pe „un cod de legi
rurale luat după Iustinian”31.
Autorul scrie că marca demnităţii prelaţilor şi
abaţilor era un baston oferit de domnitor. Cel al
arhiepiscopului era numit Pateritza sau baston
pastoral, iar cel al episcopului, Hazzan.
Mitropolitul, episcopii şi mănăstirile aveau fiecare
o pivniţă de vin la Bucureşti, scutită de orice
impozit. Bauer afirmă că „influenţa religiei a servit
în Valahia […] pentru a îmbogăţi miniştrii prin
pomenile statului”32.
În subcapitolul dedicat boierilor se menţionează
că ultima dată când boierii pământeni au putut
alege un domn, care a fost confirmat de Poartă, a
fost în anul 1730, când a fost ales Constantin
Mavrocordat. Începând de atunci însă, turcii au
numit domnitorii fără a mai lua deloc în
consideraţie părerea boierilor autohtoni.
Autorul afirmă că existase odinioară un fel de
miliţie, sub ordinele celor pe care îi numeşte
Capitains de mille şi că aceştia erau scutiţi de
impozite, dar nu primeau întotdeauna plată.
Numărul acestor oşteni şi a altor trupe autohtone a
fost foarte mult redus în secolele XVII–XVIII, iar
până la războiul ruso – austro - turc din 1768–1774
se pretau la abuzuri de tot felul, îmbogăţindu-se pe
seama săracilor şi monopolizând comerţul.
Bauer dedică doar câteva rânduri negustorilor,
afirmând că „comerţul cu popoarele, atât cele
vecine cât şi cele îndepărtate, se face aproape în
întregime prin străini, locuitorii mărginindu-se în
cea mai mare parte la comerţul din interiorul
ţării”33.
Autorul atrage atenţia asupra abolirii iobăgiei
de către Constantin Mavrocordat în anul 1747,
scriind şi că acest document a fost semnat de toţi
boierii. Acest fapt contrazice totuşi cele scrise de
Bauer mai înainte şi după aceea şi anume că nici
un domnitor nu încercase să îmbunătăţească soarta
poporului şi că boierii sugeau sângele poporului. În
subcapitolul dedicat ţiganilor el mai atrage atenţia
asupra faptului că aceştia erau sclavi ai valahilor.
Autorul scrie că ţiganii ursari erau de asemenea
maréchaux ferrants, adică potcovari.
În subcapitolul dedicat marelui ban de Craiova,
care se constituie în prima funcţie din prima clasă
boierească, autorul afirmă că, caii rătăciţi în
Oltenia erau ţinuţi la bănie până ce proprietarii
veneau să-i reclame, acest lucru fiind valabil şi în
ceea ce-l priveşte pe vornicul ţării de sus la
Bucureşti. Vătafii plăieşilor aveau şi atribuţia de a31

Ibidem, p. 37.
Ibidem, p. 41.
33
Bauer 1778, p. 47.

29

32

Ibidem, p. 24.
30
Ibidem, p. 25.
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i facilita vornicului vinderea cu amănuntul a unui
butoi de vin prin fiecare vătăfiat. Atât banii, cât şi
vornicii, marele logofăt şi vel portarul aveau câte
un baston ca şi însemn al demnităţii, în timp ce
aga34 purta un ciocan de argint. Autorul
menţionează că fiecare oştean era obligat să-i
dăruiască marelui spătar o blană de vulpe la
intrarea în slujbă. Ispravnicii de Slam Ribnik şi cel
de Mehedinţi aveau caftan, în timp ce ceilalţi
ispravnici nu aveau decât scrisori patente.
În subcapitolul dedicat divanului ţării, Bauer
afirmă că, în cazul în care un inferior depune o
plângere împotriva unui superior al lui, dacă
acuzatorul nu poate dovedi plângerea este pedepsit
în cel mai riguros mod. În şedinţele divanului,
mitropolitul şedea în stânga domnitorului, după
cum afirmă autorul, după obiceiul turcesc. Bauer
critică aspru divanul, scriind că el nu face decât să
încurce definitiv toate lucrurile. Autorul critică şi
curtea Ţării Româneşti, găsind-o plină de un fast
asiatic inutil. El scrie că „demnităţile cele mai
eminente ale statului se confundă cu slujbe frivole
şi fantaste”, iar „suveranii noştri nu mai au deloc
nevoie de marii seniori atunci când îşi beau
cafeaua sau când merg la toaletă”35.
Totuşi, în subcapitolul dedicat văduvelor de
boieri, Bauer laudă obiceiul de a le întreţine pe
acestea, de a li se acorda pensii, „daruri şi
gratificaţii, de Paşti, de Crăciun şi de Anul Nou,
toate după rangul şi calitatea soţilor lor defuncţi”36.
Acest obicei i se pare autorului demn de a fi aplicat
şi în alte părţi.
În capitolul al IV-lea, intitulat Des Revenus &
des Dépenses de la Valachie, este analizată situaţia
finanţelor Ţării Româneşti. Ca şi în capitolul
precedent, Bauer oferă cifre precise şi furnizează
situaţii pe lunile anului. În subcapitolul dedicat
minelor de sare el afirmă că, cea mai mare cantitate
de sare a fost extrasă în anul 1755 şi anume 25
milioane de ocale.
În capitolul al V-lea, Dénombrement des Villes,
Bourgs & Villages de la Valachie, care ocupă mai
mult de jumătate din carte, Bauer face o enumerare
şi o descriere a localităţilor din Ţara Românească,
pe ţinuturi, dar nu după mărimea localităţilor, ci
urmând cursul diferitelor râuri, bazându-se, în
măsura posibilului, pe propriile sale observaţii la
faţa locului. Cu toate acestea, pentru Oltenia mai
ales, adică pentru zonele unde el nu a putut ajunge,
autorul scrie că nu a putut furniza decât listele date
de diferiţii guvernatori ai acestor ţinuturi.
Pentru aceste descrieri, dăm ca exemplu :

KOTESCHTI sat cu o biserică de lemn & o
capelă, pe râul Dubgow. Mlaştina care se află
acolo se numeşte Mengokul.37
URIGIESTI sat cu două biserici de lemn pe
Orewa. Se află acolo fructe & podgorii. Este situat
la poalele munţilor înalţi Saschul, Palauja &
Runkul.38
DEMBOJESTI sat cu o biserică & cu o casă
seniorială de piatră, la poalele munţilor dintre
Kasul Kapra & râul Slimnik, unde ultimul se
uneşte cu Fontankabassoul.39
RIMNIK târg aparţinând domnitorului; se
găsesc acolo o mănăstire, patru biserici de piatră &
şase mori pe Rimnik; este situat într-o câmpie.
Drumul cel mare de la Focşani la Bucureşti trece
prin acest loc. A fost pe jumătate ars în ultimul
război.40
TIRGOWISCHT oraş cu o mănăstire de piatră
numită Tirgowischt, o mănăstire numită Stela, o
capelă de piatră, nouăsprezece biserici de piatră, o
biserică de curte, un palat princiar, o căpitănie
mică, o piaţă, vii & un tribunal de provincie.41
KINENI sat pe râul Olt, cu două biserici & o
trecere pe râul mai sus menţionat; se vede încă pe
malul celălalt un vechi retranşament al
Imperialilor.42
STATINA târg cu şase biserici & o capelă.43
BRAILOW mare oraş cu un castel fortificat, cu
cinci bastioane, pe un mal abrupt al Dunării, situat
aproape de gura râului Sereth. Înainte de război
făcea comerţul cel mai considerabil & era
antrepozitul tuturor mărfurilor care plecau şi
veneau de la Constantinopol pe Marea Neagră. 44
GIURGEWO mare oraş cu un vechi
retranşament pe malul Dunării. Castelul este bine
fortificat & construit pe o insulă pe care un mic
braţ al Dunării o separă de oraş.45
Exemplarul cu cota v I 14119 are pe coperta a
doua scris cu tuş sau cu cerneală neagră

37

Ibidem, p. 107.
Ibidem, p. 108.
39
Ibidem, p. 109.
40
Ibidem, p. 112.
41
Ibidem, p. 160. N.n.: puţină lume ştie în ziua de astăzi
că Târgovişte fusese părăsit pentru Bucureşti de către
domnul Mircea Ciobanul prin 1559 şi că, capitala a fost
mutată iarăşi la Târgovişte, care a fost reconstruit în
viteză şi pe scară mare de Petru Cercel (1583–1585), cu
ajutorul unor arhitecţi şi ingineri italieni. În jurul anului
1660 capitala a fost mutată definitiv la Bucureşti.
42
Ibidem, p. 176.
43
Ibidem, p. 184.
44
Ibidem, p. 188.
45
Ibidem, p. 191.
38

34

Şeful poliţiei.
Bauer 1778, p. 67.
36
Ibidem.
35
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cota v I 15118 are doar începutul capitolului V
(doar 14 pagini din acest capitol, în timp ce în
exemplarele cu cota v I 14119 şi v II 5204
capitolul V numără 124 de pagini), oprindu-se la
District de Multza. Nu cunoaştem nici motivul
pentru care lipsesc atâtea pagini din exemplarul
respectiv.
Cartea lui Friedrich Wilhelm Bauer se
constituie într-o contribuţie importantă la
cunoaşterea realităţilor din Ţara Românească în
restul Europei şi datorită faptului că a fost
publicată în limba franceză, limba de cultură a
Europei la acea dată, ceea ce a făcut-o mult mai
accesibilă publicului cititor avid de informaţii
despre ţinuturi îndepărtate şi mai puţin accesibile
călătorilor. Această lucrare este, probabil, una din
primele abordări sistematice, aproape ştiinţifice,
mergând pe alocuri la o precizie de contabil în
capitolul dedicat finanţelor Ţării Româneşti, a
stării de lucruri din ţările române, dorindu-se a fi o
prezentare exhaustivă, un ghid util pentru cei
interesaţi.

Iar exemplarul cu cota v I 15118 are scris pe
forzaţ, în stânga sus,
H
G
J
iar în stânga jos numărul 5080.
Exemplarele cu cota v I 14119 şi v II 5204 sunt
în format in-8, iar cel cu cota v I 15118, in-12.
Cu toate că exemplarele cu cota v I 14119 şi v
II 5204 au ca titlu Memoires historiques et
geographiques sur la Valachie, avec un Prospectus
d’un Atlas Géographique & Militaire de la
derniere Guerre entre la Russie & la Porte
Ottomanne, ca şi exemplarul din coligat, care se
intitulează doar Memoires historiques et
geographiques sur la Valachie, nu au ataşată nici o
hartă; nu cunoaştem motivul pentru care ele
lipsesc. De asemenea, exemplarul din coligat cu
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Matrice sigilare din Transilvania secolului al XIX-lea
aflate în colecţia Muzeului Brukenthal

MATRICE SIGILARE
DIN TRANSILVANIA SECOLULUI AL XIX-LEA
AFLATE ÎN COLECŢIA MUZEULUI BRUKENTHAL

Dan IVĂNUŞ
dan.ivanus@brukenthalmuseum.ro
Muzeul Naţional Brukenthal Sibiu
Keywords: seals, commissions, Brukenthal Museum.
Abstract: The article presents 7 Transylvanian seals (19th century), conserved in the Brukenthal Museum, the
History Museum - „Casa Altemberger” in Sibiu, Romania.
2. Direcţia de construcţii2

Continuăm şi cu acest articol prezentarea
colecţiei de sigilii şi ştampile a Muzeului de Istorie
sibian, cu această ocazie oprindu-ne asupra
sigiliilor
şi
ştampilelor
unor
instituţii
administrative cezaro-crăieşti (în pozitiv) care au
funcţionat în Transilvania secolului XIX, cum sunt
cele ale comisiei de evaluare a pădurilor, de
construcţii, comercială, de scont şi de montă. Toate
sunt metalice, cinci sunt gravate în incizie pentru
sigilarea în ceară roşie, iar două sunt gravate în
excizie pentru ştampilarea în tuş. Limba folosită
este germana sau maghiara, cu majuscule.

Material: oţel; lemn
Formă: ovală
Dimensiuni: DL: 3,4 cm, DLA: 3,2 cm, I: 13,4 cm
Datare: sec. XIX
Descriere: Matrice sigilară gravată în incizie, cu
mâner din lemn, strunjit în formă de ciupercă,
vopsit maroniu-roşcat, prins cu un inel de alamă de
matricea care se termină într-o prismă octogonală
(fig. 3). În câmp acvila bicefală imperială cu
capetele încoronate, are pe piept un scut cu bordură
de colan, cu armele mici ale Austriei, în treimea
inferioară o cruce mare şi două mici (fig. 4).
Deasupra capetelor acvilei planează o coroană
închisă. În exergă, între o linie continuă simplă şi
una perlată, legenda:
K. K. VORSTAND DER SIEBENBÜRGER
BAUDIRECTION
(Preşedintele direcţiei cezaro-crăieşti de construcţii
transilvănene)
Nr. inventar: M 2354/10368

1. Comisariatul de evaluare a pădurilor1
Material: alamă; lemn
Formă: rotundă
Dimensiuni: D: 3,1 cm, I: 8,8 cm
Datare: sec. XIX
Descriere: Matrice sigilară gravată în incizie, cu
mâner din lemn, strunjit în formă de ciupercă,
vopsit maroniu (fig. 1). În câmp acvila bicefală
imperială cu capetele încoronate, are pe piept un
scut cu bordură de colan, cu armele mici ale
Austriei, în treimea inferioară o cruce (fig. 2).
Deasupra capetelor acvilei planează o coroană
închisă. La marginea câmpului sigilar, mărginit de
un cerc liniar interior şi unul perlat exterior,
legenda:
K. K. C. WALD-SCHÄTZUNGS COMISSARIAT
No 10
(Comisariatul cezaro-crăiesc de evaluare a
pădurilor nr. 10)
Nr. inventar: M 2352/3387

3. Circumscripţia de construcţii3
Material: alamă; lemn
Formă: ovală
Dimensiuni: DL: 3,2 cm, DLA: 3 cm, I: 11 cm
Datare: sec. XIX
Descriere: Matrice sigilară gravată în incizie, cu
mâner din lemn, strunjit în formă de ciupercă,
vopsit maroniu închis (fig. 5). În câmp acvila
bicefală imperială cu capetele încoronate, are pe
piept un scut cu bordură de colan, în treimea
inferioară o cruce mare şi două mici (fig. 6).
Deasupra capetelor acvilei planează o coroană
2

1

3

Intrată în colecţie în 1912.
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închisă. La marginea câmpului sigilar mărginit de
o linie continuă simplă, legenda:
K. K. BAUBEZIRK No 11.
(Circumscripţia de construcţii cezaro-crăiască nr.
11)
Nr. inventar: M 2359/10369

Material: alamă
Formă: rotundă
Dimensiuni: D: 3,7 cm, I: 4,2 cm
Datare: sec. XIX
Descriere: Matrice sigilară gravată în incizie, cu
dorn din acelaşi metal, în formă de trunchi de
piramidă, pentru mânerul din lemn care lipseşte
(fig. 11). În câmpul sigilar acvila bicefală
imperială, care are pe piept un scut cu bordură de
colan, cu armele mici ale Austriei (fig. 12). În
treimea inferioară o cruce. Inscripţia între două
cercuri liniare simple, în limba germană:
K. K. REMONTEN ASSENT COMISSION No. 20
(Comisia cezaro-crăiască de remontă nr. 20)
Nr. inventar: M 2395/5162

4. Comisia comercială4
Material: fier
Formă: ovală
Dimensiuni: DL: 3,3 cm, DLA: 2,9 cm, I: 10,8 cm
Datare: sec. XIX
Descriere: Matrice sigilară cu mâner masiv din
acelaşi metal, în opt laturi, care face corp comun
cu rondela sigilară. Mânerul este ornamentat cu
linii incizate în val pe lungimea laturilor, pe una
din laturi numele meşterului-Whainl F. Pe rondela
sigilară este gravată o floare ce indică poziţia
corectă la sigilare (fig. 7). În câmp acvila bicefală
ce are pe piept un scut dreptunghiular timbrat cu
două coroane închise (fig. 8). Peste tot două scuturi
acolate, care nu pot fi descifrate datorită uzurii. O
coroană închisă planează deasupra capetelor
acvilei. În exergă, între două linii continui perlate,
legenda în limba germană:
K. K. COMERCIEN COMISSION IN
SIEBENBURGEN
(Comisia comercială cezaro-crăiască în
Transilvania)
Nr. inventar: M 2353/10376

7. Comisia de scont7
Material: alamă; oţel; lemn
Formă: elipsoidală
Dimensiuni: DL: 3,8 cm, DLA: 1,6 cm, I: 9,6 cm
Datare: sec. XIX
Descriere: Matrice sigilară (ştampilă) elipsoidală
gravată în excizie (fig. 13). În câmp doar inscripţia,
în limba germană, pe două arcuri de cerc (fig. 14):
K. K. SCONTRIRUNGS/COMMISSION
(Comisia cezaro-crăiască pentru scont)
Nr. inventar: M 2355/10370
Sigiliile prezentate mai-sus sunt inedite şi aduc
un plus de informaţie asupra organizării
administrative a Transilvaniei în timpul stăpânirii
habsburgice.

5. Comisia de montă5
Material: alamă
Formă: dreptunghiulară
Dimensiuni: L: 6,1 cm, LA: 1,9 cm, I: 5,6 cm
Datare: sec. XIX-XX
Descriere:
Matrice
sigilară
(ştampilă)
dreptunghiulară, cu colţurile tăiate, gravată în
excizie. Are doar un dorn conic, mânerul lipseşte
(fig. 9). Pe una din laturile plăcii sigilare gravate
numele gravorului şi localitatea -- Wachtler / Pest.
Inscripţia pe trei rânduri, în limba maghiară (fig.
10):
187. SZÁMÚ/LÓÁLLITÁSI
BIZOTTSÁG/MAGYARORSZÁGBAN
(Comisia de montă maghiară. Circumscripţia 187.)
Nr. inventar: M 2374/5159
6. Comisia de remontă6
4
5

6

Intrată în colecţie în 1895.
Intrată în colecţie în 1915.

7
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Fig. 1, 2 – Matricea sigilară a Comisariatului de evaluare a pădurilor nr. 10.
Fig. 3, 4 - Matricea sigilară a preşedintelui Direcţiei de construcţii.
Fig. 5, 6 - Matricea sigilară a Circumscripţiei de construcţii nr. 11.
Fig. 7, 8 - Matricea sigilară a Comisiei comerciale în Transilvania.
Fig. 9, 10 - Matricea sigilară a Comisiei de montă maghiară, circumscripţia 187.
Fig. 11, 12 - Matricea sigilară a Comisiei de remontă nr. 20.
Fig. 13, 14 - Matricea sigilară a Comisiei pentru scont.
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-DIGIBRUKPROIECT DE DIGITIZARE A REVISTELOR AFLATE ÎN PORTOFOLIUL
MUZEULUI NAŢIONAL BRUKENTHAL SIBIU

Adrian LUCA
adrian.luca@brukenthalmuseum.ro
Muzeul Naţional Brukenthal Sibiu
Keywords: digitization, journal, database, Brukenthal National Museum Sibiu, history, archaeology, arts,
natural science, ethnography.
Abstract: This article was made in order to present the digitization project that takes place at the Brukenthal
National Museum in Sibiu. The work involves scanning the journals, and then the images are processed and
afterwards they are exported into a single PDF document. The scanning procedure is completed when all the
scanned articles are added into a database.
Comisa Comunităţilor Europene a prezentat în
anul 2005 iniţiativa intitulată i2010: digital
libraries1, care caută să optimizeze beneficiile
provenite de la noile tehnologii informatice pentru
o creştere economică, prin crearea de noi slujbe şi
îmbunătăţirea modului de viaţă în rândul
cetăţenilor europeni. Prin această comunicare se
stabilesc şi strategiile de digitizare, accesibilitate
online şi prezervarea în format digital a memoriei
cultural europene. Memoria culturală include:
cărţi, jurnale, ziare tipărite; fotografii, obiecte din
muzee, documente de arhivă şi material audiovizuale2. În această idee a luat naştere şi proiectul
,,DigiBruk”, din dorinţa de a se expune către
publicul larg, prin intermediul internetului,
publicaţiilor periodice apărute de-a lungul
timpului în cadrul Muzeului Naţional Brukenthal
din Sibiu. În acelaşi timp, digitizarea acestor
publicaţii este important pentru muzeu deoarece
oferă: inventariere, documentare, cercetare,
conservare şi valorificare3. Astfel, s-a realizat o
colaborare între Universitatea ,,Lucian Blaga”
Sibiu (prof. univ. dr. Luca Sabin Adrian, Lect.
univ. dr. Cosmin Ioan Suciu şi masterand Luca
Adrian), IPCTE4 şi Muzeul Naţional Brukenthal
din Sibiu.
În ultimii ani IPCTE a avut o activitate
constantă în proiecte care ţin de domeniul
informatic5 primind semne de recunoştinţă din

partea cercurilor ştiinţifice pentru munca depusă.
Un produs în format digital poate fi promovat mai
uşor, deşi în România numărul persoanelor care
folosesc internetul zilnic este mult scăzut în
comparaţie cu ţările din vestul Europei6, acestea
fiind accesibil din oricare colţ al globului, în orice
moment, la o calitate foarte bună. Investiţia
necesară pentru demararea unui proiect cum este
cel de faţă nu este foarte ridicată. Pentru punerea
în practică a proiectului am folosit două scannere
(HP A4 şi Mustek A3) şi trei programe aflate sub
licenţă, respectiv: Corel Photo-Paint X3, Adobe
Acrobat şi Microsoft Office Access 2007.
Obiective
Odată cu demararea acestui proiect de
digitizare au prins contur şi o serie de obiective
principale:
1. Transpunerea în format electronic a
patrimoniului cultural scris  promovarea
patrimoniului cultural scris la nivel european;
2. Protecţia patrimoniului cultural naţional
existent în biblioteca muzeului, precum şi
promovarea colecţiilor;
3. Îmbunătăţirea posibilităţilor de acces la
documente care să aducă creşterea numărului de
utilizatori şi a categorie acestora;
4. Realizarea unei baze de date care să
cuprindă: numele autorului şi articolului, volumul
şi seria din care face parte, 5 cuvinte cheie,
paginile la care se poate găsi în carte, abrevierea
folosită şi un link cu trimitere spre articolul
respectiv;
5. Postarea publicaţiilor on-line, pe website-ul
propriu al muzeului (www.brukenthalmuseum.ro).

1

COM 2005 465 final, 30.09.2005.
OJ L 236, 31.08.2006, 28.
3
Oberländer 2006, p. 48.
4
Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea
Patrimoniului Cultural Transilvănean în Context
European.
5
Luca - Suciu 2007, p. 13-39.
2

6
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Procedura de scanare poate începe doar în
momentul în care suntem siguri că proiectul pe
care ni l-am propus nu a mai fost demarat de
altcineva7 şi nu înainte de a stabili cu exactitate
toate procedurile care ţin de un management cât
mai
eficient
a
proiectului:
selecţia
documentelor/colecţiilor ce urmează să fie
digitizate, metodologia ce va fi urmată, stabilirea
soluţiei
de
digitizare
şi
identificare
echipamentelor şi a software-ului necesar8. Pentru
scanarea documentelor am folosit programul
Corel Photo-Paint X3, procedura nefiind una
problematic. Obţinerea unei imagini se realizează
prin opţiunea acquire image (captează imaginea)
din câmpul file. Pentru a se obţine o calitate cât
mai bună a imaginii scanarea a fost realizată în
modul grayscale9 la o rezoluţie de 300 DPI10, în
acest fel se pot scana aproximativ 150-200 de
pagini/oră.
Prelucrarea imaginii. Imaginea rezultată
în urma scanării nu este una de o calitate
deosebită, cele mai frecvente probleme sunt
datorate unghiului de deschidere a cărţii în
momentul scanării şi se manifestă prin prezenţa
umbrelor, iar imaginea rezultată este strâmbă.
Aceste probleme pot fi rezolvate prin intermediul
aceluiaşi program Corel Photo-Paint X3. Un prim
aspect care trebuie rezolvat pentru a obţine o
imagine de calitate este să rotim imaginea cu câte
grade este necesar într-o direcţie sau alta prin
opţiune Rotate custom aflată în câmpul
ImageRotate. Apoi, prin intermediul gumei de
şters care se activează în momentul tastei X de la
tastatură se pot elimina zonele foarte închise la
culoare ale paginii, zone care nu dorim să apară în
documentul final. Următorul pas este legat de
ajustarea luminozităţii, contrastului şi intensităţii
paginii prin opţiunea Brightness/ Contrast/
Intensity care poate fi selectată din bara de
instrumente, la opţiunea Adjust. Tot în acest câmp
avem şi opţiunea Tone Curve (curba de ton) care
ne permite să scoatem în evidenţă zonele mai
închise, scrisul/imaginea prezentă în pagină.
Pentru ca procesul de prelucrare a unei imagini să

fie terminat este necesar să setăm, din
ImageResample…, valori similare de înălţime şi
lăţime a paginii pentru toate imaginile care fac
parte dintr-un articol, cu opţiunea Maintain aspect
ratio deselectată. După ce toate aceste modificări
au avut loc se salvează imaginea rezultată sub
forma unei imagini de tip .jpeg11.
Pentru a publica materialele on-line noi
am ales varianta fişierelor de tip .pdf12. Pentru a
realiza un fişier de acest tip avem nevoie de
programul Adobe Acrobat. Un prim avantaj oferit
de acest format este că ne permite să combinăm o
serie de imagini de tip .jpeg într-un singur fişier
.pdf prin folosirea comenzilor CombineMerge
files into a single pdfAdd files, moment în care
se selectează imaginile pe care dorim să le
adăugăm pdf-ului, iar apoi prin comanda Combine
files este creat pdf-ul care poate fi salvat unde
dorim. După această etapă este foarte important să
adăugăm o serie de caracteristici pdf-ului. O
caracteristică deosebit de utilă este OCR13 Text
Recognition (câmpul Document OCR Text
Recognition Recognize text using OCR se
selectează limba în care este scris textul) care
citeşte imaginea şi o transformă în text. Mai mult
decât atât se pot completa o serie de informaţii în
lista de proprietăţi a documentului cu
imposibilitatea de a fi modificate ulterior (în
funcţie de gradul de securitate pe care îl setăm
chiar noi) cum ar fi: titlul articolului, autorul,
subiectul, cuvintele cheie; toate acestea se
realizează
din
câmpul
FileProperties…Description /Security.
Pentru ca procesul de digitizare să fie
complet este absolut necesară organizarea
documentelor rezultate într-o bază de date sau
sisteme14 care să cuprindă toate documentele
digitizate. Pentru realizarea bazei noastre de date
am apelat la programul Access 2007 care face
parte din pachetul Microsoft Office 2007. Am
introdus fiecare articol în parte în baza de date
împreună cu numele, prenumele autorului, revista
din care face parte, seria, abrevierea, 5 rubrici
diferite pentru cuvinte cheie, paginaţie, anul

7

11

OJ L 236, 31.08.2006, 29.
BNR 2009, 3.
9
Scanare cu nuanţe de gri înseamnă mai mulţi biţi per
pixeli pentru reprezentarea mai multor nuanţe de gri;
nivelul preferat de scară gri este de 8 biţi per pixel, iar
la acest nivel imaginea afişată poate selecta 256 de la
diferite niveluri de gri.
10
Acronimul de la Dots Per Inch (numărul de puncte
pe inch); determină rezoluţia documentului la printare,
cu cât rezoluţia DPI este mai ridicată cu atât calitatea
este mai bună, dar, în acelaşi timp, creşte şi mărimea
documentului.

Acronimul de la Joint Photographic Experts Group=
imagine cu o rezoluţie comprimată/restrânsă, 8-24 bit.
Acesta variază în funcţie de calitatea şi dimensiunea
fişierului/documentului.
12
Acronimul de la Portable Document Format= un
format de fişier care permite păstrarea fonturilor, a
formatului paginii, culorile şi elementele grafice.
13
Acronimul de la Optical Character Recognition=
este procesul de recunoaştere cu acurateţe a literelor
prin care un program citeşte imaginea scanată a unui
text şi o transpune într-un fişier text.
14
BNR 2007, 5.
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apariţiei şi un link care face trimiterea spre
document în format digital. Până în momentul de
faţă am adăugat 150 de articole în baza de date,
aproximativ 2800 de pagini.
Lista publicaţiilor vizate pentru digitizare
este următoarea:
Istorie, arheologie: Studii şi comunicări,
Muzeul Brukenthal, Sibiu: 1956, nr. 1; 1965, nr.
12; 1967, nr. 13 volum omagial, Anuarul
Muzeului Brukenthal, 1817 – 1967; 1969, nr. 14;
1973, nr. 18; 1975, nr. 19; 1977, nr. 20; 1981, nr.
21.
Artă plastică: Studii şi comunicări, Muzeul
Brukenthal, Sibiu: 1956, nr. 4, 5; 1956, nr. 7,
Istoria culturii; 1978, nr. 1; 1979, nr. 2.
Ştiinţele naturii: Studii şi comunicări, Muzeul
Brukenthal, Sibiu: 1958, nr. 10, 11; 1970, nr. 15,
1971, nr. 16; 1972, nr. 17; 1973, nr. 18; 1975, nr.
19; 1976, nr. 20; 1977, nr. 21; 1978, nr. 22; 1979,
nr. 23; 1980, nr. 24 + Supliment; 1983, nr. 25 +
Supliment; 1984, nr. 26; 1998, nr. 27.
Etnografie: Studii şi comunicări, Muzeul
Brukenthal, Sibiu: 1956, nr. 2, 3, 6; 1958, nr. 8, 9;
Cibinium, Studii materiale privind Muzeul
Tehnicii Populare din Dumbrava Sibiului, Sibiu:
1966, vol. I; 1967/1968, vol. II; 1969/1973, vol.
III; 1974/1978, vol. IV; 1979/1983, vol. V.
În momentul de faţă doar publicaţiile de
istorie sunt pregătite pentru publicarea on-line, dar
sperăm ca până la sfârşitul anului 2010 toate
jurnalele să fie disponibile website-ul muzeului.

Proiecte viitoare
Proiectul prezentat este unul de tip pilot.
Prin intermediul acestuia dorim să vedem dacă
prezentarea unui material în format digital
publicului larg, dar şi specialist, poate aduce
beneficii muzeului, manifestată printr-o creştere a
numărului de oameni interesaţi de activitatea
muzeală, pe termen lung. Viitorul nostru obiectiv
este de a implementa un proiect de digitizare care
să implice seria veche de jurnale care aparţin de
Muzeul Naţional Brukenthal (în domeniul artei
plastice: Mitteilungen aus dem Baron von
Brukenthalischen Museum 1931-1937; Neue
Folge I-VII 1941, Neue Folge VIII 1944, Neue
Folge IX-X 1946-1947, Neue Folge XI-XII şi
ştiinţele
naturii:
Verhandlungen
und
Mitteilungen der siebenbürgischen Vereins für
Naturwissenschaften zu Hermannstadt 1849-1945,
95 de numere). Pentru implementarea unui astfel
de proiect sunt necesare noi fonduri pentru
achiziţionarea unui echipament modern de scanare
deoarece procesul de digitizare este unul
distructiv, mai ales când avem de a face cu cărţi
vechi. O soluţie pentru această problem ar putea fi
achiziţionarea unui sistem de scanare automatic,
care poate întoarce singur paginile şi să le
proceseze automat. Un astfel de dispozitiv este
compus dintr-o cameră de înaltă rezoluţie
amplasată deasupra unui dispozitiv ajustabil în
formă de V.
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Drobeta. Muzeul Regiunii Porţilor de Fier, Turnu Severin
Dolgozatok az Erdélyi Nemzeti Mûzeum Érem- és
Régiségtârabol, Cluj -Napoca.
European Archaeology - online
Ephemeris Napocensis, Cluj Napoca
Corneliu Gaiu, Cristian Găzdac (ed.), Fontes Historiae. Studia in
honorem Demetrii Protase, Bistriţa – Cluj-Napoca, 2006 (= Biblioteca
Muzeului Bistriţa, seria Historica, 1-2).
Folia Archaeologica, Budapesta
* * *, Gold der Steppe. Archäologie der Ukraine (herausgegeben von
Renate Rolle, Michael Müller-Wille und Kurt Schietzel in
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Hierasus
Interetnicitate

Istros
JRGZM
Litua
Marisia
Marmatia
MCA
MB-MIS
MemAntiq
MFMÉ-StudArch
Miscellanea numismatica
Antiquitatis
Mousaios
MN
Oltenia
Peuce
Pontica
PA
PB
PrehistAlp
PZ
Refractări

RB
RepArAb
RepArchAr
RepArchCv
RepArchCJ

RM
SAA
Sargetia
SCI
SCIM
SCIV
SCIV(A)
SIB
SovAntrop
StCom Brukenthal
StCom Satu Mare
StCom Suceava
StComEICaransebeş
StUC
TD

Zusammenarbeit mit Petr P. Toločko und Vjačeslav Ju. Murzin),
Schleswig, 1991.
Hierasus Anuarul Muzeului Judeţean Botoşani, Botoşani
* * *, Interetnicitate în Europa Centrală şi de Est. Lucrările
Simpozionului Internaţional Interdisciplinar 23-26 mai 2002, Arad,
2002 (= Colecţia Minorităţi, 4).
Istros, Muzeul Brăilei, Brăila
Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, Mainz.
Litua. Studii şi cercetări, Târgu Jiu
Marisia. Studii şi materiale, Tg. Mureş.
Marmaţia, Baia Mare
Materiale şi cercetări arheologice, Bucureşti
Muzeul Brukenthal-Muzeul de Istorie - Casa Altemberger Sibiu
Memoria Antiquitatis, Piatra Neamţ
A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve. Studia Archaeologica, Szeged.
Victor Spinei, Lucian Munteanu (ed.), Miscellanea numismatica
Antiquitatis. In honorem septagenarii magistri Virgilii MihailescuBîrliba oblata, Bucureşti, 2008 (Honoraria, 4).
Mousauios. Studii şi cercetări de istorie locală, Buzău
Muzeul Naţional (de Istorie), Bucureşti
Oltenia. Studii şi comunicări(arheologie, istorie, etnografie,
artă)
Peuce, Tulcea
Pontica. Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Patrimonium Apulense, Alba Iulia
Patrimonium Banaticum, Timişoara
Prehistoria Alpina, Trento
Prähistorische Zeitschrift, Berlin
Kurt Hochstuhl, Josef Wolf (coord.), Refractări. Willy Pragher –
spaţii vizuale româneşti 1924-1944. Catalog de expoziţie şi studii
însoţitoare. Volum publicat de Arhivele Landului Baden-Württemberg
şi Institutul de Istorie şi Geografie Regională a Şvabilor Dunăreni,
Alba Iulia, 2007.
Revista Bistriţei. Complexul Muzeal Bistriţa Năsăud
Vasile Moga, Horia Ciugudean (red), Repertoriul arheologic al
judeţului Alba, Alba Iulia, 1995
Repertoriul arheologic al Mureşului inferior. Judeţul Arad, BHAB,
XXIV, Timişoara , 1999.
Repertoriul Arheologic al judeţului Covasna, Sfântu Gheorghe 1998.
Crişan Ioan Horaţiu, Bărbulescu Mihai, Chirilă Eugen, Vasiliev
Valentin, Winkler Iudita, Repertoriul arheologic al judeţului Cluj,
Cluj-Napoca, 1992.
Revista muzeelor, Bucureşti.
Studia Antiqua et Archaeologica; Iaşi
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 Comunicări de Istorie Veche (şi Arheologie); Bucureşti
Studii de istorie a Banatulu, Timişoara
Sovietskaia Antropologia; Moscova
Studii şi comunicări, istorie – arheologie, Muzeul Brukenthal, Sibiu
Studii şi Comunicări Satu Mare
Studii şi Comunicări Suceava
Studii şi comunicări de etnografie - istorie, Caransebeş.
Studia Universitatis Cibiniensis, series Historica, Sibiu.
Thraco-Dacica. Institutul român de Thracologie; Bucureşti
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Tibiscus
Ziridava

Tibiscus. Muzeul Banatului; Timişoara
Ziridava, Arad.
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